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منفىومن،ااتركيةالجنسيةمنفىمنالاخرهوفرلمقد

..التركيةاللغةمقلممدة

ممهاواجاز..العاشزةفيطفلوهولحدوداجتازالقدالعجسىابيضلثورال:بقلم

..واهله،وبتانه،داره..بيتنافيذلككان..اللقاءذلكشه!تلقد

بالشاعراـنستاانيباديةالعغيرةابنتكانتواذا..حدأدومالك،سليمانبينالاولاللقاءانه

الجميلعيرقانالمسرطهلتبهنلهاعنلهتزركبسه!ثمةيلكلمافقفزتعرعلىإتلض،خادعقناعفيالاولىللمرةاًلعربيالمشرقيطوفمالككان

..........تزويقهفاتقنت،الصناع!رنسايدزوقته

حداثةولكن..الماساةتلكالانيبثوناللواءابناءساق!ر،الذكرياتويسترجعالماضييعيد،قاسيةعزلةفيسليمانوكان

..بعداعينهمعليهايفتحواانلهم.ئحلمش!م..قاتلةوخبة،مريربيضنالامنهايخرجفلا

..جإهيعاباسمهم..العربيةغرباءباسموتحيدثمالكانالقناعسقطاماوسعان،الايديوتصافحت..عيونهماوتلاقت

.هذابعدغريباافبيكون.التركيةوض!حايا،اًلفرنضضةضتاتط!اللهج"لةتهايتكلمالذي،فرنسامنالوافدلناوتجلى،المضقن

هـجموعتهفيكتب..الخاطفاللقاء5ذامنسلهمانينطلقانعنقهحولبربقدالصحراًءفرسانمنفارسا*،الاصيلةالباريسبة

أ..غيرلايوماعشرخمسةفيهذءالجببرة..اًلعينتخطئهلاقشيبااحمربرنسا

اغتصابيومالحقيقةعلىعينيهدتحةارسيمانكانفاذا.وبد....لباطلالزيفان

واهـدا!هـ،الامالوطنعناًللواء-لمخيوم،اًلصفيروطنهالمعاصر،صوشعرائهاالجزائرادباءاحدحدادلأمالكهواذاك

فيللخلاصطريقاالثورةالحينذلكمنذوارتزم..ب3اش)ءاًلانطباعات.و"غزالة"ساهديكروايتيكانب،بالفرنسيةاًلناطقين

عنشألهحين-ببساطةيجيبكحداد.مالكفان..ئلماص."خطرفيالشقاء"وشاعر...."الاضيرة

ولادته:تارير-ح،وحببدمشقفيالنضمانيالاقليماًبناءباخوانهالتقىلقد

الىااضاريخهذاا!!اج.491ع،راير8فيولتلقد-السضبالادباءدوروءن،الجزائريةالمعجزةعناليهموتحذض

تعريف؟يصغون-الفرزر"يةيجيدلاوجلهم-اخوانهفكان.فيها

..بضيئااليومهؤاقبلحباتهفييرىلاثض..جوارحهمبكلليه3

فيوالدمالممعيوم،ايار8منضذايضامالكالىتزملقد/التصفهقويقاطعونه،وجههعباراتفبمكلماتهيقرأونكانوا

رفاقهمعجنبالىجنناةيهوصعد..الثورةطزيق،ا)جزائر:قائلاويعلق،بالدموعلحيناهتخضلانالا؟ملكفلا.والفناف

للحرية،ويعطون،العزيزوبردهميحققون..اًللاححمضة،عبينكم-اًقفاني.اعمقبشكلالانليتتجلىماساتياًن

الاصيل.معناهماالافهانيةلا"رامة..!!فاهميرفاعرفلا

..الطريقفيسليمانأمعياضبطانه.-..طفللأان3منذوالغربةالتشردقسنطينةابنذاولقد

يحملالذيالعربيالشاعرورساله،رسالتهيحددانهورصتءااذاً؟،ونهذهغربننهولكن.بعدهمنالثلاثةاطفالهوثرد

صديقه:مخاطبا،ديوانهمقلجهفييقولحينصصرهفيافيساةاًنه..-يرسميهكما-الثانيبمنفاه،الثانيةبغرب!ته

مالدضليكنلمواذا.؟تحبلانكتكتبانت"ء..صءن..نفسهعنلذنعيبرالوحيدةوسئلته،اللرنسيةاللغة

..قلمكفاطرحزتبه..وغضب،وثورة،وحب،شعررضنصدرء.ف!يضطرمءأ

طرىستخطالجوالالشاعراقدام،الجئدكبماقداما،باقدامكومولود،ديبومحمد،ياسينورفاهبمكاتب،حدادمالكان2

بالاساطير.معطرة!وباستخط،جديدةجمنفىفيإميشون،بالفرنسيةألناطقينإ..معمريومولود،بهرعون

لن.احلركاني...طريقتكعلى.تطرلاطائرةلربانانك.ب!-ايسيلانما،حناجرهمبهاتطلقانفما.اًلاغة5*

حتىشطر.انفاسكفبهاتلتقطاًشنراًحهأمحطاتلكصكون.يقولونماءلفيالزيفيحسواحى!دادهم

نضاعر.لانك..بذلكتكترثولن..وصيتكساعة،الخطيرةالمسروليةالبضبابدباءالاهؤلاءيحملاًنالقفروينضاء

الفدرنسى.الهـترب:الجزائرلميتا(ل.بير!تنهىدلملايهينالحلمدار!ن)1(
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...الحقبعبر،ممناه،ضوءهمنالمحياةلتنبثق...نقتلهانيجب..الليلنققلانيجب

..فيقيريا"..ورائه

عروفيفييجريكالناريادما..الليلنقتلانيجب..الثودةشا!رةيابلى..

ساحهأعصارفيالنبضانيلتقيانؤبل،للجزائر..ورالهمنالحياةلتنبثق.نقتلهانيجب

..جراحهأكرفيالثأروبذيب..العربيةللامة

داريتنزلانقبل.جمعاءللانسانية

نه،رمنلحظاتاريضملكحلب

الحممغاركابتسماماتزهرءقخضر

..البحاروابكلنالخضراءالموجةكازدؤاع.جرحمالكيانحن

يمينكفيفبىتن،دانقبل،جرحقسنطينةمثل)1(قريتي

بئالسناسبعاتحمز،ولفح،اعاصيرمنهدمافيابدا

ويوديدقتزورةأرصياعمإقليابدا-يصرح

..غضبة،ونبضي،النزعفينبضكقوته

و--وديإءعاتوعمصي،احتراقاتفيه.يقظتي

العربووبسود.وناري،وأشعاوي،يأسيأطعمهابد-ا

،ضوءه،ثاريأسقيهابدا

،هكلمنا.،دإكل،رييهوأغلى

..لحقباعبر،التصىاوي،،الموت،يحللراأبدوأعمي

المربرالمئفىجرحالتاريحفينحن،صديقىلا

31(ءحمةالنمول،،ةفيلفحمنهوبقماجهـب،.ضهقسنطينبفي

غصهالمطعونا:اجملاكأار،في،كالسيل،جار!كالنار

..لاتثرها.سمح،الفجركهمس

..ءلياترددهالا،واصحوا،جفنيتمزيقهعلىالجفناغمض

شفتيافيازها.سرابالبيدو،البيداءنزدردابدا

!دبيالحنةءلىفتحت+نذ..الليلصدرنترعأبدا

قياصي.اعرو،قؤياجنوناا"هبحملتصذ..ابئالجووإلصمت

..صديقىراعربيهروحاعل

رهـبه!مأساةأزيادريآزاالابديهوراءمن

حضيبههـأت7مهو،عبيلحنكعربتالقصيهصحارانامن

المهيضالنسرأيها..وقطره،الدامىجرحنامنهمسةتتلقى

4(إالبغيضالمبفىا؟"،الدربوعلى

..رهيبالصمتمنسوربيننا،أشلائناعلى

..الغرببالحرفان"4زهرهتخضر

بضربهجناحاكهماما7الجمرعو

غربهصم!رةوقفت!المشرداللحنايها

زفرهارافظةفاذا..فرذدانقاضعنالموتعبرحثالبلأيها

..وشعره،الصمتفىالمم!اعرتحرق.تبدديوماًلدنىشطءلىضعنابددا

الجزأئرانابطال..لاتثرص!..يولد،واًلمحنة،ابىؤس،ضلومنوبيعايا

يمحوئها،بالافىحنيهكلفيالمسفوحالدمينابيع.ن

،بالدم..العربيهثرانامن

..الجزائرأبهطللرفيقييا

سوراهلكعندقحميك..عبثا،الجمرعلىاختار.صيا

المريرمنفاكهووحرف،ألظلمشادهطريقي،اخترتكما

عربيا.نمثذيداصبتكالثورةلغة!دمائيلبىحبأ"لشودةأي

تصميما،العينينفىسم!امبرياءجريح،العصفمجنونةوندت

..المحيافىووقدايمينكفيعلىسدتعندما

دويأالزهو.سمعفاملأ..الثورةلغة)2(السنينالسبعتحمل

..حيا)إوراسأفىالفجرمائمطى..حىأ؟تقيوديدقتثورة

العيمسىسليميانجوديواًعطتغضبة

الفرنسيةبتكلاللغةالجزائريالشاعرىن)3(العربووجود

الذيمنفايهيالفرنسيةاللغة:بالميرددإفتاماالشاعركان)4(.صأئطحيةقرب،الثاهرقرية)1(

فيه.اًعيشانعلبمق!رالسابععامهاالجزائرثورةدخلت)2(.
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**هملا********************************أص!ثهضإا
ال!ي!إ

لأ!الر!مشمحصهـ!بصفظجمى/
ي!"!هب!ي!بم!يم!بم!ي!برب!ثيميم!به!*يههيه!يهه*بهه*---.":5ء!ه،!ا،"**"*صمهيكلسهي

نفوسهمفيالأساةهذهفجروقد.الذكرحنىعنده،والخطورةالنتانعتفاوتةمتعددةوازماتنامشاكلنا

و.حمدالافغانيالدينجمالوهماالمسلمينائمةمناثنانالىادعاهاو،الحاحهـاواكثرها،ظورةاشدهالكن

الالسلاميةالنهضةموسساعظممنيعتبراناللذانعبدهالعربيالمفكرازمةهيالصادقةالجهودوفيلالاهتمام

.الحدلثة)2(!بةوالعربويفهم،ماضيهليحييالمدبرالامةعقلفالمفكر.المعاصر

والاسلاميالعربيلمينالعلتهددأتيالآخطاروكانتوشعوروادراكوعيعنلمستقبلهاويخط!،حاضرها

الاستعماروبخاصةالاستعمار:نوعينمنالمفكرينفينظر.وتفكرءوجدانهمنمنبثقينبالمسؤولية

والاسلاميةالعربيةالشمخصيةذورانوخطر،ألسياسياولهـط!رئيسيينعاملينالىالازمةهذ.ردويمكن

بسببالدلنيةإمعت!قداتها.وتقويفي،وقيمهامثلهاوفقدانءر-لةيجتازالممريةالثورةقياممنذبداالعربيالمفكران

دالفرب.ظا!تة%واؤ-ال،ملا!ثظغينالاوروريةاؤةاررةا.فيزورزالاصمستقبللامصرهاعلىيتوقفتاريحهمنضاسمة

الغربيقلدمنعلىغضبهمجامألفكراعلامفهصبيهماثاو،عربيةكأم"ووجودهابل،فحسبالعربية

دونالقثعورعندبهيقفعمىعنبل،ونظرتمهمعنلاويتأزرمفاهيمويعتنقاساليبينتهجزالماالههو

الوقتفيوعملوا.)3(الجوهردونوالعرض،الابر-ر؟انبتحقيقهايأملالتيواهدافهتتمقلا!بأفكار

ضعف!انعلىبالتأكيدالنفوسالىالصقةادةاعاعلىذاتهالمثخصية،هستقل،الكرامةالراًسوافرمر!وعمنازمته

الدبنوان،دلميهالتغلببسهلمماهوالاسلا.يةالامةوحرربئتسامحفيويعطيهمنهيأخلىالعالمعلىمنفيتحل

زعمود"-فما،اًلمسلمينتأخرعنمسؤولغيرالاسلاروي.بالنفسوثقة

نشؤهليس-والتأخر،الانحطاطمنالمسلمينفيا)تيالخاسمةالفكريةالمرحلةخطورةولتقدينر

ونسبته-الاسلاميةالعقائدمنغيرهالاو-العقيدةهذهوالمفماهيمالاساليبوابراز،العربىالمفكريجتلأرها

يكونمااشبهبل،نقيضهالىالنقيضكنسبةاليهانعرضأنبناجسنلغييره،اوتعديلهينبفيمماءوالافكار

)؟(لم(.النارالىوالبرودةالثلجالىالحرارةبنسبة.المصريةالثووةقبلمافترةفيلنشاطه

معيتعارض!لاالاسلامبأنامتاب!ؤلاءاكدكماالقرنمنالختا.ميةالسنواتفيالفترةعذ.تبدا

الحديث.العلميتلقىالعرببىالمجتمعبدأحينالميلاديعشرالثاعن

المبشرينعلىالردالىوالادباءالكتابوانبرىومسلكيةوتكنولوجيةفكريةثقافيةاوروبيةمؤثرات

الاسلامكرومراللوردانتقدعندماوخاصةوالمستنترقين،في-الاولىاستجاباتهاتسمتوقدبةنهاويستجيب

ووصف)5(.المسلمةالمرأةمركزوانتقدأجتماعيكنظامعدةلجوانبالاقهـتباسوحبوالتقديربالدهشةالغالب

انتقاداتعلىالردفيالمصريينجهودم!ريكاتب.)اً(الغربيةالحضارةمظلهرمن

بقوله:للاسلامتعرضواممنوغيرهكرومراصلاحاتلادخالباشاعلىمحمدمحلولةوكانت

حتىوالوقتالجهدمنالمصربونفيهاانفقكم"فيمنطمعمللولالاوروبيالمثالتحهـتذيمصرفي

فيمفضلهتكونانألدينعنالدفاعقضيةاوشكت.اسعونطاقعلىالفربحضارةلاقتباسالعربيةالبلاد

نفسه.الجلاعلأوقضية،نفسهالدستورقضيهعلىمصر4تجربتانالا،اصلاحلألهمنكثبرإنهيارمنالرغموعلى

واعترجماخر7أوم؟لفاكتابااوجريدةتفتحلاكنتنلاجيالوالهامايحاءوهصدر،خلفدهيحتذيهمثلاظلت

الانديةمنناداوالمحافلمنمحفلفيخطيبالىتصفيباشااسماعيلوقام.خاصةوالمصريةعامةالاسلامية

الاوروبيينمناعدائهضدالاسلامعنالدفهـاعيكونحتىفيماجرتولكنهل،الثماربعضآتتمماثلةبمحاولة

")6(.الخطبةاوالحديثاوالكتابهذا.ناهاماجزءا.ا882ًسنةالانجليزيالاحتلالممرعلىجرته

التيالقليلةوالسنواتاًسماعيلعهدلناويعين

علحالالمسلين:البمىاًطاقاهاالتيصرخاتهمامنمثالاانظر2(وخاصةوالعربيالاسلامىاالتفكيرفيتحولنقطةتلته

،العربدار)الوثقىالعروة،عبدهومحمدالا!انياًلدينجمالاخذفقد.وحضارتهماًلغربيينمناهلهموقففي

بعما.وماعط(ا579اًلقاهرةتحديدويحاول،ناحيةمننفسهاًلىيرتدمنهمالمفكر

الدينجمالخاطرات،المخزوميباشامحمدمثلاانظر3(.اخرىناحيةمنالغربيالثقافيالتيارمن،وقفه

بعمما.وما327عي(391اًبيروت)،*!انيصنالحللبهاوصلكيفيتساءلالمفكرهذاًبداً

.386!ي:السابقالمصيصر،(فيهيخضعحاضرالىوامجادهببطولاكهحافلماض

.ص2(ج8.91)نيويورلةالحديثة،مصرلوردكرومره(تستحقلافقطقرونبضعةقبلكالتامملسلطان

.-13228،922ع-،13

ممهد)مصرفيوالأدبالصحافة،حمزةاللطيفعبدولاعمالمنالجبرتيالرحمنعبدالمؤرخ.موقفمثلا6لظر1(

،القاهرة،العربيةالدوللجامعةانتابعالعاليةالعربيةالدراساتالتامنالقرنفيمصر،الشرقاومم!محمودفيمصرفيالرنسيين

اً.21س281صعي(91ع5-591؟.918-178عى(5791،القاهرة)2طالاولالجزء،هشر
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والجزيرةوالعراقسوريانتكالمبينما،المحلب.اصماالقوهتفكيرمنكبيربشطراستأثرالذيالميدانوكان

لىيردعواخذالذيالعام.العربيالقومبالاتجاهتمثلفيةتقكيرهمتميزوان.السياسياليدانهوالعرب

.وقد.موحدمستقل!عربيكيانفيسياسيتجسدومنالاستعمارربقةمنالتحررالىبنزعتهفهوبشيء

لسنةر،ريس!ؤتمرفيالعريسيالغنيعبداوضحشفاهذاوكان.اطلاقه.علىالسياسيالاستبداد

بقوله:الاخيرالاتجاههذامعللم1391اهـصنزعة.نالانسانعليهفطرماالىبالنظرطبيعيا

وو!دة،لغةوحدةتجمعهمالعربان..."كانو.ارادتهمنبوحبىوالعمل،بش!ؤون"الاستقلال

طمح3ووحدةعاداتووحدة،تاريخووحدة،عنصر:بأنالمسلمايمانالاتجاءهذايغذى

لهبم،يكونانالبيانهذأبعدانعربفحق،سيإسيطلبالغابعلىاساسهاوضعالاسلاميةالديانة"

جماغة،حق،استثناعدونالسياسةعلماءرأيغلىل3فيو،)عتهاشسيخالفقانونءلفضور،واشصوكة

")8(...امةحق،شعبحقتنفذعاىالولايةصاحبجمهاالقائميكونلاسلطة

إفيةزقيقطةباتجاهـيهبالقومالوعبىواقترنتدفقايضاألتحررالىالنزعةوقونص")7(...احكامها

نتنرع)ىالصمل،اولاوهطواصحينسبيلينانتهجتاكورةافكاروخاصة،الغربيةالسياسيةالافكار

ألعربتىماتمجيدو،فيوالثقاالدينبالعرريالتراثيئ،ا)ىالعراترجصتهالايقبطرالعربيالعالمغلى،الفرنسية

مطلعفيالاوروريةالنهضةعلى!-،وفضلالحضاريةالاحى-ءاكاو،اورولجاالىالعربالطلاب0بعثاتبطريقاو

آدابهاورشرالعرريةبىلاغةوالشمسك،.الحديثةالعصور.العربوالاوروبيينبينالمباشر

علىىالاقبال،وثازجا.للناشئةوتبسيرهونصرشعرمنسب،لص--ةاتجاهـ،تهذهالتحرر)زعةاتخذتوقد

داب71اصةوخئيألاوروبالفكر،ئجنتن5الاقشجاليالاس!دلأ+-ةاحىامعةالى.أالدعوةاولاهاواضحةبمعالمتتميز

ال!رنسية.،الافغانيادرناجم،لالحدبثءباعثهاباسماؤترزتالثي

-ماءبالاصالميدا.نميالعر،بال!كبرء)ىوغلجتالعرببىامومياوالا"جاهالمحلبالعربيالقوميوالاتجاه

ألاتجاهكماو!،ا--اؤ،مشدأخاة،ر؟---يةأزجا!،تر"ثلا.الع!ام

وألاتجاه،الهوفببق!7الاصلاحيوالاتب،5،المحاؤظ-ظ--لىفيالالسلاميةالوحدةابئللعربوصحفلما

ردوداسمالىهافيالاتجاهاتهذهوكازت.الشجدبديالقوروجين،هينالات!اتبالحاحذمتعذرةباتتللعثمانيين

-قىا)ورر)---ارةاحزاعاكطالعرربالمجشءصعلأنمتاجفعلالاؤصاهءلىحل"الاصابرزذاكادمصروكالت.تزايدفي

(9).جيةلوالتكنوازهاوإمنجزا!)هااتوعادؤيمهاوهافكاربا

يرون،الغالبفي،المحافظآلاتجاهاصحابوكانم!لمداثيحالامامالا!ستاذتار.ج،رضارش!محمد7(

فكرهم،و،وتقال-دهبماخلاقهمفيالسلفاؤ!باعضرورة.215-،31عيص(3191ط،جا)عبده

واجتناب،اواهـرهإعواتبابالدينالتمسكعلىويحضونلا

العاوماقتباسيستطيعونانهمالىوذهبوا.نواهيه.!يم)إسارهـافعفىبرهـب
للاخذضرورةدونالغربيةوالتكنولوجياالحدبثة"

فهىحضارتهم،ل"،حوهرهافىمادلةيفل!بفتهمهم!!أ"صى47ام110

جمهبورولاامالحصار.مهمعلوعلكما5لمسيطرا

كاألغرالترأترلمرحقالوافقد-،فهمرلفكروحيهصفوا"ءافثب!رصىيخصنامبسصن،/، عالسهاجمدبواالديى،لىليعيوالصويورالاصلاحاما

اتمثاحينالاولالعربتجريهالىمستندرنوالعربيثماالتمةب!اولخ!إ./-لمأ".*
للعالموصرجوا،هااؤتسنوالتصبالمجاورةالثقافاتهـ!/إ-ارئرنص!...ا-

تكونانلاء!ؤواشترط.اصبأةلاميهألصءربر-"بثقافةوضاهلىاللانلهـصبإرشاقتل./لأأ-،!.:.ء.

ماالترا؟!نن5يأخذاز:فاعأئيمحهجءلىقاعدمةالمزخآعصإجةاوروداءؤنمثضكيهافاننات،؟-7//-1.،أأ -+./11،2اق11

العصر.وحاجال!يص!احوالرهبانوالدلماودتقوالؤسان-1لماا".أإ.ا"أ

الاوروبيةالحضارةاقتباحماضرورةالمجددونورايالناسكوالثيطان)يرللنقييها-11،\،لم!إالأاإاأ--انج

العربر،العقلبينهفاكفرقلارا؟"لاءتقادهممتهابلمرو001\!!.6

الحضارةتمجيدلىبعضهماوغلا،الاوروببىوالعقلاشبص!زهـض!!أ-أ1*611!

(ل)...وءمتفدأتهقومهمجمدتقالمنأم!خررةواالاوروبيةفياكصسءهـ6لفاهتلت

هـ!شنص:.

4ط)القوميةالفكرةدثوءفيمحاعرات،الحصرىساطع8(7"الشرتناتح.أأ؟اء.--

217-..،الصيمبيةوالمح!وبلا91اا!ا

فيمحافوات،صليبا:.جميل216لانجاهاتصىهذبع!داجع99(،بيروت،اتالع!كةوالمرولا0(1(لاث!ر!بتن(

ممي)الحد/ب+الاد!فيواثرهاالشامللادفي*تحاهاترالفكرية،محهوفالف!جمةوساحرات،.

..لاع!لمء.االملوكاتع!.مؤا!لنسادا*ا

،القاهر"،اًلعربيةالدرللجامعةالتابعالعاليةالعربيةال!راسات//1(،صبهعلضصمعصرلذ!لمجابر،ص!تجر!اويىس!//لمورع(إ73-صيء!لا.كا
اًلوطنيةالا.لحاهات،حسنينمحمد،ا05ً-127صص(00،5891--مء

...3/،ء بريروقي،69ولسفمحمودغدر!العلومالقالقاهروازجمهاًلمحدصرنالعربئ!لمحطولرعر!:دصتهللىهلحمجمه

.3-2صص3*هـ34.ص-.يريقه-هلذهـطتئيىا،سركزلجر!شير"/بمرلم

.5"3-342عيص،السابقالمصدر،حسينمحمتاً(0////لم،ص
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نشسيىفيالحاضرةالمرط!ةا!نقطةوهنابعدماحتىوقفواالمفكريناغلبيةاًنهذامن-نرى

بارتداًداخرى"رةالمرحلةهذهبدأت.العربيالمفكرالدينيةعقائدهمعنالدفانجموقفاًلااولىلميةالعلالحرب

تفكيرهممرافقكلفبىالنطرواعلدةانفسهمالىالمفكرينالتوفيقضرورةالىذصواوانهم،ليدهموتقلوتاريخهم

الايديولوجىالصراعلاءمنموقفهمبتحديدثم،وحياتهموانهم،الغربيةاوانحضارةاًلاساًلعربيالترابببين

ايضا.امبرىالدولومنبل،فحسبواق،الغربيةالتكنبىلوجيااًقتباسضرورةعلى.اجمعواً

الاتحاهاتتشكيلفيالحاسمالعاملوكانوحققالياسىاًلحقلفينحالهاًلعربيالقومييلاتجاه
.-.-..-ع.بهابأسلا"انتصارات

الوهئمعلىتتغل!حلهئعدبعكراقلعرشتطامىعتهذنالسيالدخا!عإوإلسنيناًلعالميتينالحريننبنعاف!ترةانبيد

واجهتها..التيوالخارجيةانداًخليةالياشةا!كعيماامتحاناكانتالمحريةالثورةحتىاًلتاليةالقليلة

فيحديدةر،وحنفخهوالحاسمةمضجزاتهااولىكانيغمرهمالفترةهذهالمفكروناًش!رفقد.اًلعربعهللمفكر

ذلكفي..وقاذوتزعمهالعام؟لعربيا!ومىالا!حاه؟رفسهمإرفهمحكيمالىالوصولبصدراًل!تفدلبعض

الناصر:ددخماذالنظموترسيخ،الغربيها!كوماتمعالمفاوضةبطريق

والتحديد.الاصلاحانصارونش!.الغربيهاًلديمقراطية

العربي.الكفاحخارجكلنتترىكمامصران"تفةولهمانالا.الفكرمجالاتجميعفيملجوطانشاطا

عليهاوكان،ومكانهانفسهلمصراجمتشفتالثورةوبعدلتضاءلاخذاناًلقرنهذاعنالراًبعإلعقدفي.يلبثلم

ظروفدفعتناثم.العربيالكفاحقلبالىتعودانآذتجربةتحقيقعنالحاكمةالهيثاسعجزبسبب

فييعسدفلم،رئيسيمركزفينصبحانالىوقوىكانتالتيالسياسيةحزابالاهونزاعات،الديمقراًطية

هرةالقلاصبحتلقد.نفعل"،يخرنفعلانوسعناتمثيلعنالنيابيةالمجالسوقصور،شخصية*غلب-في

الىعمانمنوعاصمتهعربي.كفاح!لقاعدةبيةالاوروالح!ضارةومكنته.طواًئفهبحميعالشعب
.1(اًل"...الجزائرالاغنياءبينالهوةزيادةمنلاانتكنولوجيةبوساللها

الثقةاعادةهوالمصريةالثورةنتائجاهممنولعليولداخذبشكلابرازهاوفيبل،فحسبوالفقراًء

وافلاسفلسطينحربفشلكادان.بعدالعزبنفوسالى.الاجتماعيةاًلاوضاععلىوالتمرد،بالتذمرالشعور

وطنيةقوىالعربييرىمرةفلأول.بهايعصفالحكاممسرحااصبحالعربىالعالمانالمحنةشدةمنوزاذ

توضعمسشقنلهبصدداًلقراراتيرىو،تاريخهتصنعالشرقبين(الاجتماعىالفلسفى)اًلا.يديولوجيللصراًع

العربيةعالعواصمفيبلوواشنطنوباريسلندنفيلااًستطاءوا--الذينالشبابو!دأنللبعضوبداً،والغرب

منبثقحزبىلااوطنيزعيمقيامالعربييثمهدمرةولاولالفكريةبشخصيائهمالاحتفا!الحينذلكحهـتى

العربيةالامةكرامةعلىغرةيشتعلالشعبصميبممنالغربيةالموثراتتدفقوجهفياًلعربيةواًلاءجتماعية

مرةولاول.ونزاًهتهاخلاصهالىالشكيتطرقولاوخأصة،الايديولوجياتلإحدىضحيةحتماسعقعون

فلسفياتجلهخلقالىتهدفعسكريةثورةيشهدكذلكبةاليسارية

عربيمجتمعتخطيطىبقصد(أيديولوجى)اجتماممطالاوووورةااحضطرةاًنصارمنالمحددةالفئة!واًجرج

مستقلة.شخصييةذاتفكريةاسسلهج!ديدفىالعالميتيناًلحربينبينفيمااًلحلاكمة.الهيئاتفشل

الالملور،امكزأمكننكذغلبإالجدفكريدلأالعرلىلهذسيالعوسع!االقوميوالتمكينعلىبريطانياواقذأملمالمنسود*،ستقلالتضيق

...لا-أ...ـ...لايفقدعامبوجهائغربءواخذ.فلطينفىللصهيونية

ومن!حهليعتهكحرسوائملطنمايهستعم!اخطرلموالعرهدلي!كلهلعرمنيتحوللإجتماعيالفكرنسقاًخذ!دمأ،ائضاره

ءلا::....ا..".نا.الاحوانويمثلهيمينالىوفجددومصلحدصافظ
هـادهوا،المتعرمهالعربيهالسياسيهتالكياوتوحيد!،ويماو،او!رباا،موميونيمثلهووس!،المسلعون

اجتماميةقلسفةوتكوين،وثرواتهمابنائهاطاقاتمنمجرىفياًكأ.!ير!لىاًلساروساعد.الشيوعيون

العثئمدلتينبروتحقمقلبلمساتعم!يمدوالعدآليبث!العاليةالثقابيهفابل،لحسمبالديمقراًطيةالتحربةفشللا(الفكر

والمسافمة،هناصرءليتفريقدونالعرليارحتمحفيومئاصرةاثموميةالشعارات"احملاليساريينواًستلأسعاء

002لا.:..اصحابها
.1()العامسعالألياالتمدم!ى

.اومتطلباتيتفقاًوتتغيرانالاشياءمنطقور!ضيبئاقوساسبهاًبرأهليلبقياماًلعربمصيبةوكلألت

بالتغييربعضفاتناولانهوالواشع.العهـظيمةالاهدافرلكشكذاكاذيبقفلم،لهتحذيرخر7يقرعإلذيالحطر

الموإقفمنمحثيريتمسل!زالمامنه،والتعديلووالعربىالعالمقلبفيالصهيوئيةكثبيتاًن!في
بل،فحسبتقاليداًوفكراًودينتهديدعلىلاأتنكلي

76-كصف!ع!!تنئمه-،كذلكووضح.ذاثهاًلعربىالوجودتقويضوعلى

الخطرمواًجههافيالعربيةالجامعةفشلبعدوخاصة

اليهوجههسؤالمدىالناصرمبدجمالدلرئيسجوأبمنااً(منالمتنفذيناًندسندءلتى2لأشتعماروقوىالعسهيونى

لدارالسياسةن!ثرةفياماملالنعيانظر.كلاوانجياالهنمييإلصحفيثضيقعلىيقوواًلنواًقطاعيينواًمواءوملوك!كام

يتصث.الناصدمبدبمنوان،9591،نيسان21فيب!وتفيمنبلادهمجميعكحريرعلىولأالعربيةالوحدة

للمعرممة-نريققسطنطئالدكتوربوصفهذء*هدأفقا!ن12(امامةعلىوو،وسمأاعريكالأتفا-ىوكان.*ستعماو

مجدة،الحفم!-"ا!راث"فيو!دا!االعربيخو!هاالتيكوجيهاالعربيالسياسىكوجيهفط!ر6لر6ليلاسر

محص..691سنه،اذار،الاولاًدمؤء13السنة،الابحاثعلىيلاعتمادفيراًمامهسبيللأائههعهادركواًقميا

.21-.2.أئنفعس
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جملمية.هولسبقبمعللتبسرهذوابنمدللأساجمليفهمإسةبطريتيولىلتعليلورو4اًلعربيالمفكرازمة

مالع!رلثلعبرمىبيةلفالمحلافهملائيغالقرلحف!لنربةلتيلتيعقب!طمفمفمممقسساعلىالمنشورتتمة-

عن-العربيالعقلتوقفانبعدفيمااًدتالتيالاسثل!وقدبل،فحعسبسدىتذهبلاقدالتىوالاسالب

ضروحع!لىالحديثةالمصوراواًئلحنىواقتصارهالابداع.تقدمهسبيلفيعثرةحجرتقف

اًنفيشسكمنوليس.الشروحعلىوالتعليقالتونلتحررانهويفعلهأنالعربيللبفكرينبغيمااول

يديهاالتيالخدمبناجلمنصالناحيتينهاتيندراسةوآلصيغالاصطلاحاتمنلكثيرعبوديتهمنكبيرحدالى

ناالىبلاضافة2هذ.امتهولابناءلنفسهالعربيالمفكراوائلالىجذورهاتمتدالتيالاجنبيةالثقافيةوالمفاهيم

التإريخية.الدراًساتجوهرهيالحفاريةالعمليةعلىالعربالمثقفوناقبل(عندءعثرالتاسعالقرن

.الاالحضاريةالعمليةدراسةعلىهناتأكيدناوعامدىفيالبحثدونمناهلهامنيعبونالغربيةالحضلرة

منكئيرفيادتقدخاطئةحضارلةبمفاهيمالامرلصلة.ويبدو.والفكريالحيانبىبواقعهميقتبسونهمااتصال

مناهجفيالعرباتفكرينبعضتخبطالىالاحيان.انالمتوقغمنكانالذيالدرسبعديمقهوالمانهم

التليدةالعالميةللحضاراتفهمهمفيولتاريحهمدراستهمفشلاثربهااصيبواالتيالاملخيبةبعديستخلصوه

مابينفصلهمالمفاهيمهذهراًسفيويأتي.والحديثةحدالىولو-يزالونلاوتراهم.الديمقراطيةالتجربة

وتمجيدهمالروحيةاًلحضاوةوبينالماديةبالحضارةيسممونهفهمدونوالمفاهيمالافكاربعضيقتبسون-نسبميااقل

بكل.الباديواستخفافهم،الاولى.حسابعلىللئا"نية.فيهاسثطبقالتيالعربيةللقرائندقيقتحليلاو

اساسي!ثرطالالةدزتوانرعمهذا،بالمادةيتصلء،والمذاهبالثقافيةانالمفاهيمانيدركوأحانلهملقد

الجيليتطلعالتيالحاليةالعربيةالنهضةمثروطمنواضحتغيربعدالااالغالبفيتتشكللمبرمتهلالفكرية

مرتكزاتمنالالةأنورغم،بنالهاالىالمعاصرالعربي.التفكيروطرائقالحياةوظروفالاجتماعيةالعلاقاتفي

.المعاصرةالعلليةالحضارةعثرالتاسعالقرنفيالتجاوةحربةعذهبفدارس

الالةبينالعلاقةلاثباتعناءكبيرالىحاجةفيولسناتماهـ،وضحقديكنلملوانهالادراكتماميدرك.ثلا

وانبسدلاقطراًىيمصنع.فقيام.وتفكيرهوالمجتمعبسببالمذهبذلكاتباعقىهيانجلترامصلحةان

الاجتماعيةأنعلاقاتميدوراتلعباًنعمالمنطائعةيوجدمنلكان،مستممراتهاوانتشاربةالبحروغلبتهاتصنيعها

ن.بالتاليلهابدولا،القطزلذلكالسياسيةوالاوضاعالقو.بالمذهبدارسيعامو.قأئمةلهتقوم*الجائز

سدوقيام.والسياسىيلاجتماعىكفكيرهفبىتؤثرانب!ببأتباعهفيالمانيامصلحةتكنلملوانهلا"قتصادفي

الفلاحينمنكبرىطالفةيحررمثلاالدبيرةالسمدودمنمااصحابهكسبلماالوقتذلكحتىصناعياتأخرهامن

علىويس!اعد،الطبيعةرحمةتحتبألكليةالوقوعمنلولابأنهكذلكالقولوبمكن.وتأثيرشهرةمنكسبو.

بالمستقبلالثقةويولد،ارراقهمعلىويؤمنهمحيائهمانتظاملتحتوالاموالعليهماغدقتالتيالاوروبيينمستعمرات

هناكبينماالامثلةهلى.نتناوللناو.،.نفوسهمفيتطورتلما،وقدرتهمابنائهملنشاروواسعةمجلات

الطبيةفالنظارة.مناالكثيرينباشخاصمتصلشاهدميلآنعليههيالذيبالشكلالفربيةالسياسيةالديمقراًطية

تدركه.،لاللانسانيةالخدماتمنقدمتقدنستحملهلإلتىقدالاجنبيةالفكربةوالملىاهبالمفاهيمانوطالما

انهافياحدايشك.استعمالهاعلىاعمادوامنغالبيةلجوزفلا،مختلفةوبشربةطبيعيةفرائنفىتشكلت

يضعفكانممنوالمحاسبينوالعلماءال!لاباعماراطالتتطوونا.تعوقبأنلهانسمحاًناو،مسلمكنأخلىهاان

حضارةهذابعدافيقال؟حيانهماواًئللهىوهمبصرهميجريبماصلةواشده،اليهلقصدماعلىيلا.مثلةواقرب

حية!رووحضاوةء،ديةاًلعربالمفكرينبعضاتخلىفقد.اًثعو.يةهوبلادئألي

كفيلةحديثةغلميةدوأسةالحضاريةالعمليةودواسةتطورعلىمثلاالحدلثسلأ*وو.وبيةاثعوميةالتجربلأمن

دراستهفيخطيرنفصعلىالحديثالمفكرعينيتفتحبأنبأنالسليمالمنهجلقضىبينما،مكانكلفيالقوميقا

انوقتحتىالمفكريناكثرجرىمقد.وحضارتهلتاربحهومعطياتلىاوووبألإخوالفعطياتالعربىالمفكريدرس

ومنالعظاممنوالملوكالحكامعلىالتاريحقصرعليالحأصرألأ،روليةبالتجربةتسليمهفبلالعربيلأديالبلاداليلاحو

ومؤامرات،اًلعاركاًخباروعلى،سواءحدعلىالتافهينفان.بشأنهاحكمأياطلاقاو
عادةعلىجرواكما،والعلماءالقواًدوقصصاًلقصورأثمرائر.،بيناًلفروقمنتمرزبأنقمينلأاًلمعالجةهلى.مثل

ينبغىممنغوغاءالشعبسواداوتالعاماعتبارمىالقدماعالتجربةتكر؟ريجعلماالعربيةواًثعرائن*وروبية

"الغوغاء"هؤلاءانمنائرغمعلىهلىا،بكلمكصرفهم..ستعبداًامراالبلادقىلاور.وبية

حدودها،عنواللىابين،ائدولةرزقمصدرهمكانواقهـ،اًلنظريعيدأنكذلكالعربىاًلمفكر.نولنتظر

يدركواانالمفكرينلهؤلاءن7اما.سلامتهاعنالمنافحينووحضارةتاربخعنترأثهتمجيدفهـ!قلاغرايالىنزعته

وان،لوالعاءاًلفلاحانتاجفالضعلىيعيشونانماانه.ىااكعملمطئلهأذدقيقايلىالتحاًلفهمحسابعلى-وقيم

لحديثة.1لامةحلقمستلزماتمنبالعامةالزأئلديلاهتمامشأناتقللاالجديلأدراسته.رالتراثهذافهمفمسمأللأ

وجهانالىاشارحينالجمهوريةرئيسالملأكانتكممنالتحررلالىتطأعناان؟لك.2لسياسىرنأتحمعن

2!نذعرذىوقعمنالفلاحوناًولئكهمالحقيقىمصريستلزمبيةعرأجتماعبلأولسفلأبحاقالثقاقيةالعبادبة

المفكرونيستخلصلمفأذاً.*نسانالعربيلوجدانواثارةاً.،وهو،والثقاف!وحىال!أثثلترفهـ،جذورهانقيمأن

فانعميقةمعانمنتتضمنهماجميعاكلمةهذهمن.صادقةمخلصلأوء،3وتقييمهاثالتم؟لكلفهملأبتملإ

مبذكانتكماستظلبنلالهابصددهمالتيحضارتهماًواًلتطإيدتستهدفلاالتراثلذكثالحدلة،الدراسة

.(فحسبالمدنعلىقلألمة)اي.دينيةحفارةطويلةقرونتتوخى9نماو،احد*لهممبقلاكراًرتفترض،ول!،المحأكاة
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يثوخىوابخاثنامعالاتناقأكثر.لهاولاءوالعربيةبالامةاس!لوباي!رحانألىايضمامدعوالعزبيوالمفكر

تقدمالتيهيولقلها،العربيةالقوميةحقيقةاثبات،اهميهإمنعليهاسبع!لهيعدولمطاعرءصهيحتنعد

طرقوتدرسومشاكلهاةالعرنجهللشعوبئعلميةدراساتيتعرضونالدينوا!ششركينينالمبضجمدىلرد-1وهوالا

والاقتصاديةوالاجتماعيةالسياسيةالعلاقاتتقوية!نزمنمردقدابهى.إهلهيحبلأبمدالأسلاميل!دين

ولا.العربيةالوحدةتحقيقسبيلفيكخطوةبينهاريتمدبهاإوتمسكالمفكراليطدجلضرورةالأسدوبهدا

تستمدلاالدراساتهذهمثلانالىهنالاشارةشمنبد.بنمسهتفتهويستعيد،جهودهويشجمعالعاسهيسترد

يقدمانكانمنلكائنيتأتىفلن.وحدهاالكتبمندلنالتيطالا*نهيوجهانلعديههداالثرفغلولداما

عمانأوبيروتفيوهومراكشلنتعبعلميةدراسة.ديف"!ملي،ععالدهعنواًددلاعالردودفييعرلها

صاحبهامنتتطلبالدراسةهذهفمثل.دمشقاوالاسكموأنسيط،.فراثهوشر،دراستهىوالتعمق

هيئاتبمختلفوالاتصالعراكشفيوالاقامةالرحلة!ييخشر،زالىماوانه،وبالمسلمنبرسالتههـويعزيز

بدلاالمناسبةوبهذه،الاجتماعيةوقطاعاتهشعبها.العالمبقاعمنبمعهمنالر

ألتفرغفرص.باتاحةلةالمسووالهيئاتنطالبانلنابالنسبةهنانثرهاانينبضهـالتيالنظاهمومن

ممنالاختصاصلاهلالعربيةالاقطادفيوالاقامةوالرحلةيعيدانالعربيدلممكرينبضالتيوالمفاهيمللاساليب

إهدةالمشاعلىقائماتعريفاوطنناعلىتعريفنايستطيعوندنعنهد!عرعومالاهدافهأدتاممفهومههيفيهاالنظر

خدمةتكونوكم.بالواسطةتعريفالاالمباشروالاحتكاكتحهـلي!دونالاهدافلتعيين.وجزثيةكليهمائل

الدراشاتهذهشملمهانهالوجليلةالعربيةالجامعةوتخنسفوضىالىيوديفدلهاحديثلدسفيلكري

بلدكلالىالاختصاصاهلمنعددافوجهتبرعايتهااشدفينحنءلتيالجهودمنكث!اويضيعالمفاهيمفي

العألمية.العلميةالمؤسساتتفعلهم،غرارعلى،عربيمنواحدبهدفالتنويهعلىهناوسأمتضر.لهاالحاجة

العربىالمفكرازمةابرزانالصفحاتهذهفيحاولت،وتحقيقهوجلائهتحليلهفيالمفكرينومجهودأتاهدافنا

يجتازهاالتيالمرحلةطبيعةوهماعاملينالىبردها،ايديولوجإيةاواجتماعيةفلسفةوضعالىتطلعناوهو

النطراعادةلهينبفيالتيوالمفاهيمالاساليبوبعضشمولهافيإثةحديو،الثقافيةادروحيةجذورهافيعربية

ي!ؤمنونممنالعربيالمفكرعلىقصرتهاكنتوان.فيها.والسانيتها

قسطنطيناًلدكتورقالكمعا،فذلكالعربيةبالقوميةبهعلينأتخرجالذيالفيضبعضيتصفحمنان

السائدهوالعربيالقوميالاتجاهبانلايماني،زريقانيكتشفحينبالالسفيشعروانبدلاالعربيةالمطابع

اهدافها.اهمتحقيقالىطريقهافيالعربيةالامةوانعنونواممناوالموضوعهذالبحثتصدواممنكثرين

..الفلسمهاوللالديولوجيةبعنوانلاتهمومقلكتبهم

رايديول!محمود،نفسهالمنوانتحليلعناءانفسهميكلفوالمالاجتماعية

حماسية.خطبةاوانشاءالموضبوعكأنالبدايةنقطةوفهم

حماسية.خطمةاوانشاعالموضوعكأنقرائحهمبهجادت

تفكرهممنننالانو،1هممهمنثنطانهناقصدنالشىمنو

تلف،ءالجسيمةبمسوولياتهمنذكرهمانقصدناوانما

!آبئءقوماتهالىالاحتماعيةالفلسفةمفهومردوافلو.

العاليه.والاجيالالمعاصر.الجيلوللعاء،كممكربنالمسهم

،للحضارةومفهوم،الانسانفينظريةمنالرئشية

الكتابةفيلترددوا،المجتمعفيونطوية،للتار!وتفسر

لكداولجهدامنةيدعداتسنومهمةالمهمةوااعتثروضوعاًلموفي

،الموضوعلهذاًحديةمعالجةايةانذلك.المتواصنلن

المدكلةللشاعرةالاخبر"دلوانجميعمنالعرجمطللترأثصحيحتقييمعلىتقوموانبد

...،مالعلالانسانيللتر.أثعميقموضوعيفهموعلى،نواحيه

العربي.للمفكربعديتوفرالمامرانوهما

طوقانفلوىايديرلو!نسميهماانيدركانالعرىالمفكر،وعلبى
الفلسفة،تلكنحواتجلههوانماماجتماعيةفلسفةاو

وهوتوفرةمنبدلاشرطتحقيقمنايتطلبوضعهاوان

لدراسةالجاءعاتطلابوخاصةلطلابناالفرصإتاحة

التلبدةالبنبرىالحضاراتودراسةوتراثناتاريخنا

فالمف!ر.دقيقةعلميادراسةالمعا.صرةالعالميةوالحضارة

فلسفتناوضعشرفاًلنهايةفيلهسيكونالذيالسعيد

عناًخبراصدر.لق3الثمنأ!ىبيةالثقافةعناصرتمثلقدسيكونالعربيةالاجتماعية
.عدةخيرهوعالمياانسانيافلسفيافكرلاصرحاعليهاوبنى

01القادعةوللاجياللنل

يلادبدارالاجتماعيةالفلسفةموضوععلىيصدقماوبعض

القومي.تفكرناعلىيصدقوضعهاالىنهدفالتي

يةالقوهمنالنظر-يالجانبعلىينصبالتفكرهذانمعظم

ايمانكلاساصهوالذيالواقعيألجانبلاالعربية

كللا
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-"01?هى!"!حدء8ء"مه

//ل!ب!!يرلز//\ير!تىفيئ!ينىع!يا

الملالنافيلث!م

يعطرونه.حرفكلفيالعربيةالروحعلىيكذبونالموضوعاتاحرجدائماهيفيهاالكلأميك!رالتيالموضوعالتلعل

نامنواوسعاكبرالادبفيقي.القومانالواقعواننحدثينكرةبسبب-تصبحجوانبها"نذلك.مزالقواكيرها

وانما.الكلالبيتناولهالذيالموضوعمجردفيتتمثليسريودقد.المضدلةوالملامحالانطباعاتمنبعشراتمثقلةسفيها

الروحعناصيلاتعبيرايعببرالذيهوالقومبىالادباحديجر؟لاطاغيامتعنتارايايصبححتىاًلاوساطوتتناقلهماخطأ

دون،يمبلانه.وانطلاقعفويةمنلهامابكلالعربيةبحيثوطغياناجبروتاالشائعةدلانملاطانوالحق.مناقشتهعلى

شخحسيتهاوململأمحالعربيةالامةذهنلفتات،يقصدانفييصيحانارادهواذاالجراةكلجريثايكونانالىالمرءيحتاج

الشعوريطابعهليحملوهو.والروحيةالفكريةجسب:اخطالكلبدولا،صولهللحقيقةولكن.عليهاويحتعوجهها

وهذا.لشخصيتهلالعامةوالصفاتالعاطنيومستواها.الحقمعولاماميوماشهاران

القوميةعنالكاتباتحدثسواءبتجسدلانقابلكلهاًدشائعةالموضوعاتهذءاحدالقوميالابموضوعكانودقد

والموضوعالقوهبىءالادببينالعلاقةوانما.يتحدثلمامفكثرتجميعاالعربوالمفكرينوالادباءالجماهراهتماماًثارتالتبم

فالعروبة.لها.شأنلاعارضةعلاقةفيهنكتبالذيالوقعضبابيلطاالقوميالادباصطلاحاصبححفت!حولهالضجة

خدودز،فيتكمنانها.عنهاحديثنامجردمناوسعانصعبايكونولقد.ول!اليزهممراتهفيالفريتيهالمعنىمبهم

نا.كلملتنافيمشتعلةتجريوهيودما/ئناواهدابئاودعلا.دلاصطلاحواحدمضمونءلىا!نفقانإعرديبناديببنايومانجد

ويشربهاينبض،موضوعايفي،نكتبهادبايفشرعان.و(لضيقالغيظمنبشيءاللفظتعريفبعنننصرفكلنا

لاالذيالادبهوقوميةالادباصدقولعل.اليهانقبدهاعلانادءاماترغمناانتحاولالىج!الشائعةبالآراءنه!طدمها

انطباعا""يتلقىالذيالعربيكالطفل.قوميالهيدريدنابدفلابلمرءإجكمطاغيةالآراءهذهفكمان.لهاالحناقناونلي

يقولكل-ه،فيالعروبةتنطقفلسوف،عربيةبيئةفي.تفبيرنارفضهاههماونزواتهلاحكامهنخضعان

يعرفا.لماماعر!سواءويفعلكبمماكثوا-الماضيةالسمنينخلال-اقرأاننياتيجولقد

الكتابتعريفاتفيألشائع"الثانىوالخط(ثانيا)انطباعيفكان،بهيتصفانينبغيومااًدقومي""للادبحولالكتاب

النظرةعليهتبنىالذيالمثالىالاساسهوالقومىللادبالنرةتضيق،العمومعلى،انهاالشائعةالتعريفاتحولالمسشمر

تشمحيصحاولواالذينالادبا!اغلبان.الادبذلكالىلاحظتوقد.واًوطأهنهااصغرمستوىالىبهاوتنزلددقويزالحقة

نموذجيةصورةلادبنااشتقواقدالقومىالادبملامحيليفيماساتنلالهااوجهثلاثةعلىيبرز"ارتضييق"ذلكان

يتخطونهذافيوهم.عليهايكونانينبغىانهرأوا-:والنقدبالشرح

يفرضوااناويحاولون،العربيةللروحالحق!الصفكألادبعنيتحدثواانكتابنااتإبالفلقد(اولا)

واقعية،لامثاليةنظرتهمانتملكها.لااخرىصفاتعليهاالكاتبيتنلولهالذيالموضوعدييتجلىوكأز"ألقومى

رسملمرسومادب.إلينابهيخرجونآلذيالقوهـبوالادبمثاشراتباولاالقوميةقضايان،الاديبتناولفاذا.العربى

الواقعة.العربيةبالحياةلهصلةولاواما.التمثيلحقألقوميةالفكرةيمثلعربيااديباعدوه

ملامحعادةامتابمنهايشتقاًلنيالمصإدراماليسنظرهمفيفانهالموضسوعاتتلكفييكتبلماذا

:اثنان.صدرانفابرزهاالنمودجىالقومي/الادبوهده.القوميالادبعنبعيديكتبهوما،قوم!أاديبا

المتحرقة.تهموأشتهاء1امتابهؤلاءتمنياتهو(الاول)قيهااالتحدثهوللقوميةألايجابيالمظهرتجعلالنظرة-

انفسهم،بهيمثلونقومي!ادبايصوغواانمنبدلا،انهمفيكتبنانحناذاؤوميون،عندهل،فنحنصريحاتحدثا

صورةيرسمونفيوحونوالتمنياتالاحلامالىيلجأونايفينكتبحينقوميينغيرنصبح.ولسوف،القومية

التياذخصائصفيه،خياليةسماءمنهابطلادب.عيرههـا.احرشيء

للادبالملامحاحسنيظنونهطالتبيوالملامحيتمنونهاوالحقالعمقعنبعيدة،الواقعفمب،الفكرةهذهأن

فيموجودةالحقةالقوميةأنيعلمونلاوهؤلاء.القومىهوجسيمفلسفيخطأفيتقعانهاذلك.البعدكل

القومىالادبانيجهلونوهم.السماء.فيلاانفسهممكانهفيوتعيمالقو.يةمنالمفويالجانبتنكرانها

كتاباكانواببساطةكتبوافاذا،اقلاههمعقويةفيكا.نيتحدثمنكلأنحقافهل.مصطنعاخاوجياتعويضا

ذلكمنيحرمونناوانما-.يشتهونملاجملعلىقوميينيفقدوهل؟الصادقةالعربيةللروجيمتلكالقوميةفي

دنهاويستعيضونكنوزهمعنيتفافلونانهملمجرداالادبالاطلاقعلىيكتبلمهواذاالقوميةروحهالعرببىالاديب

نظرلأواانهملواليهيتعطشونمايمتلكونانهم.بالاشتهاءالسؤالينهذينعلىالجوابان؟القو.جةقضايانافي

القو.ب/الادبيكمنانما.انفسهمألىفليتطلعوا.فق!الادباءمنامبير؟لعددنلاحظحينكاناأتضاحايتضح

هناك..!-الةشووزافي!مانجلأادبهميكرسونالذيالطالعين

فرقاهنالربانالإعننقادالى-تاملنانحناذا-نصلولسوفصياحاقايحتكادمحضةادبيةبروحيكتبونومنهم

الادبأنهكنابنايظنالنيوالادبالىالقوميالاثببيئشاسعاا.ا.العروبةبجولهاصلةولاعربيةرو،حاليستبانها

دتمنياتضورة*ديسى"يكونانينبغيما"ان.الحقالقوميوهم،قوهجاانتاجهميجعللاالقوميةعنهؤلاءحديث



و.هما.اجموعاليخدمنفسهحدودمنيخرجانعليههوما،كائنهوماواما.العربيدلابالكتاببهايحدمفردية

خصومهاألدعوةهذهبهت!كتالذيالفكريالارهابكانوقدوبربماءعفويالههيالكبرىصثتهفان،الحقةالعربيةالروح

الواقعو.المظملةللنطرةتحسمدلامهـنهلةدعوةتبقىفانهاوالنسيمالمطرالاهايتميدمزرقاءبريهورلةتنبتكماتصنعبلانبت

جوهرهافيترتكز،والفلفةالمنطقنظروبههمن،انهااماقصهـناسواءفومياسيكون*دبوهذا.الشمسوضوءالرطب

وبين،جهة.نوالحياةءالادببينشنيعفصلالى.ئقصدلم

المجتمعو.اقعكالتفاذا.اخرىجهةمنوالفردالمجتمعنموذجيةصورةالكنابمنهيشتقالليالثانيالمم!مراما

وهـ،المجتمعهذافماالحقةالفرداحريةتمثلهلااسيئاعلعروبتناوبالاوالاشدشرااح!رالمصدرفهوالعربيالتوميللادب

وم-ن؟اجلهمنبالفردنضحيانينبغىولماذاملامحهبعتقدواانكابنامنكيرالففلقد.الغربادبانه.وشخصيتنا

ورللأروحغيرلفبءاييكونانينبغيالمجتمعهذاانقالانقردواولذلمك.الشررالىالغربمنشيءكلنقلالامكانفيان

؟افرادهالكتابهؤلاءاًن.العربارضالىاوربامنالادبمعالمينقلوا

الفو?اىيلقيانالواقعفيال!ؤالجنهذينان.تنقللاالروحانفالهمولقد.مؤسفاتجاهلاالحقيقةيتجاهلون

الااضزام.دعوةاليهاترتكزالتيالواهيةالفكريةالجذورالذيالعربيالفردمشاعرفيخلةتغردنفهيالحديثةاكلاتواما

فيجسيمخطأعنتتكشف،نحللها،عندم،انهادلكوالتوابإغالقديمةالعربيةوالمدنالرمالرو.حعروقهفيتكمن

احدهماتضعانها.والفردالجتمعبينالحملة-الىالنظروترسبتالسحيقةالقرونكوتهاشخصبةنصدنااًن.الدارسه

،حيث.،الاخردائرةعنالانفصالكلمنفصلةدائرةفيقروتالعربيالوطناصقاعجابواالذبنجدادنا2خدجاتفببها

حربت"يقتلان!رايهكانالجتمعيخدمانالفردارادادابأقيويذهبعابرشيءمناكمرالماديةالحضارةكانتومتى.وقرونا

.بطبي!تهمامعاديةالعفويةالهردنوازعفكأن.اولااذاتيةاالوطنفيونحن.وروحهالانسانثعنهوالمهموانما؟ويمحي

الالمزامدعوةانالمعنىهذاتفريعاتومن.للمجتمعبحيث،الاورويبين.عنوالروحيالعقديبنائنافينختدفالمربي

تل-اليهماتدعوالخياقعيةالواانتمترضكأنهاوتبدواندونادفيالىاشربي*دبروعننقلانالمستحيلمنيصبح

يرتماننجغياوانماالانسانزفسيةفيموجودةصمةالعري!الامةتحتاجوانما.تطيقهلاونحطهاالعربيةالروحنسحق

نا.-،اجتما!يكونوبذلكاكتسابهاعلىارغاملالاديب.كستوردانيجديهاودن.بقلهاادبهانكتبانالى

هسذكاخافبرحيالجعلنلهنفم!لي!متلالفصلبدنعمالةنانانانمانيهلاادبظرهايتصمااريمبعيالتجبماالكبرىالصفةواما-

قوفيا.لكوغانارادهواذاالمزعومةإولواقعية.عربب،سيكونادبئاان.العروبةصفةفهىاوروميا

.....انارأىاخطلومنالقوميللفكرالاعلىالقانونهووهذا

الضىسفيهالفلللعباصرالموجزالتحليلهداح!ر!وفوف.سواهشىءفيدابنا2كمالعننبحث

نإنلخيايبدلفكرلناالبقيضىهيلتزأ،ماتيصميمنهاعندعودعال!العفويةالخصائصككالادبلكدفيتتجلىان"عرجم!"

الفردنةوألعادة،لالحرلةم!ا،حيا!ونانامافالمرء!لن.العربيةلذات2مقوطتتكونالتياًلواعيةغير
..صء......-وانما،اورباداًب3فهـبمالاحسنصورةالادبذلكيكون

يحالونأمتاب!ولاءلجدولدلك.!وميايكوناناووا،عروقي،.ا،عربيةوالحياةالعرسةللذاتصورةسيكون

العرمثلاالمحتمعاآلمثافيصبعوعننآفكاوهممنلشمعوالعرتقاعلىلعاليمدالىنحتاجلا،وخصوبةوجمالعنى،!ماعلى

..المجتممعلذلكالحقالواقعالىفظردونما.لهاالتمئياتتمعيالىولاتزويقها

عكسماالانسانيةالحقائقتعكسالدعوةهذهانورأيباقومىاًدبكتابةئحوالاولىالخطوةتكون،وهكذا

،عندهالتجسمحقالمجتمعواقعيتجسمفانما.صريحافنتركهاعقالهامنانفسنانطلقانالعربيةللالأمةناضج

.يكونولسوف.تصنعدونماذاتهعناديبكليعبران.قيودولاتصثمبلاعنهاوتعبرعروبتهماتعيش

عربي-ادبب!ليكتبعندماحقلواقعياالقوميالادبقالونهوالقوميالاديبيطيعهانيمبص.الذيالقالون

(،الالتزام"كلمةستصبحذأكواذ.كاملةحري!ةفيمهمااًلصوأب،هونفسه.اعماقمىاًليهيميلفما.داته

تطعنادبيةاهـانةالقوعيالاديبيعدهامنحطةكلمةاله.مجهوواأمامهميق!يناللى؟لغربيينراء7كانت

اتجاهاليستالعروبةأن.عروبتهوتهيندهنهكراء"اًنالراًيضممادمن،اًبداعه.حدودهىوتلك،عربى

وانصا،والصحفامتبمننتعلمهانيجبقسريأاووبا.ادبمنيستجدييدلهويممددفينة!لنوز.يترك

هوألعربيوألانسان.واندفاعاتباببسماطتنا،نحنهىوعبراووبياكانلائهاصيلاالاوروببىاًلادبكانوانما

اقوالمنمقايشحهيستمدفلن،الاعلىالقوميإلقانونالعربىاًدبنايكونلنكذلكو.باخلاصغاورباروحعن

العربيقلجهاعماق.نسيشتقهاوانمااللتزمين.عربيايكونيوم.يلااًصيلا

بة)*(النابضفىتعريماالشائيمالثالثالخ!الىنصلثم(ثالثال

الادبتعريففيلمسئ!صااقيالشائعه*خطاءهيفهذءوبعدالمسماةالساذجةاًلفكرةكىيتجشموهو،اًلقومىلادب

الايجابيانضمونلدرالةنتفرغانلنابتاحانونرجو،القوميفىعظيماشيوعاالفكرةهذ.شاعتثمد.بلالتزاًم

كال.بحثفيالابدذدكاليهاالداعينان2ليناخيلحتىالماضيةالععثرالسنوات

يناقمثها.اننهيخطرانسانعنقكللقطعمستعدينكانوا

ا!لكةذ*كهذهاليهمالجأتاللذينوالارهلإ.الطغيانانوالحق

شيوعي.مخشأهااًنعنينمانيزالاولمكاناقدالدعوة

الان!ة.الغاضدةالكا-لبةانأدونردكنا:"ا!داب"تعديق)*(،اشتركواقدالقوميينمنكثيراانيمن؟لرغمعلىذلك

ترحي.والتيليها1رجعتالتيبالمصادرالستشهدتاواؤردتقدنازك.كرويجياقي،ئيةوحسنببراءة

دونإدلك.حالنتفربما،"الالتزام)مبدأعناًلافكاربهذهحاينثغي،انتاجهفي،الاديبانالدعوةهذهوملخص

هنا.نهيهيقعاندلقاريءبدلااًدديالالتباس.المجتمعواقعتصويريلتزموانماالفرديةيطيعدوافعهالا
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حق.صدفاعاكانتانواامقتهافانيالمتعاليةالحارحةالكلمة

:تستوقفنيلأبهالمصةليممهرد!هنلاتمقاحمسبمااقيلحببرامرنيمتقمد!مكعرالمالا8!ط-ل

الاهتمامالىدعوة:عم!ي!طرلىلحمدالربيةرمماب-ا
اللغوية*خطاءلب!ضومد،واتركيبالمفردةفيفيبلتةبالصحةعياساحسالىالدثنودبقلم

،المحدلونوالشعراءالكنابببهايقعاتيوالاسلوبيةوالنعوية!!

نفسهصاحبها!لولا،بالتقديرجديرةمخممةنحرةتمليهوالمقالالسابعالعدد)الآدابمنالماضيالعددصفحانعلىكربعت

بمضفيالوقوءمنيسليملم-الآرابمحررذلكلح!كما-وهي،ونمنائهاولقناماطولهافيشفاوتةنقديةمقالاتثماني(ا619ً

التحرزوالتوفي.ش!يديكونانمنبلاالتحرزالىوالدامي،الخطاكمثلوفنة،عامةنقديةشئونالتناولفئه:فئتينفيكقعجميعا

عليه،واًلحالتثبتالىمعهوادعو،-العامةالفيةفيا؟يدءوانامقلاتحملتنىوقد.مجتمعةكيرة!لاراوواحدادبيلاملردراسات

!ي!اللفويم!ومستواءالحوارشكلةفيالحاسمالبتدونوالوقفقرأتممنتمااستعادةاو،بهاالمتصلةا!لارقراءةعلىالثانجبةالفئة

جاذميئ.فيهانضلانالسهلمنليسمسالةابيات"وديوانقبافينزارو!واوين"المهزومون"قصةهثل،منها

هذاً:يوسفهوادالمئعملعبدوالتلولىالنقدبينالشعر-2لتوفيق"الحائرالسلطان"روايةعلىالعصولاستطعوام،"ريفية

عرضهااًلتيوالحقائق،الانشاءموضوعاتطبيعةطيه!غلبمقالمحمدالاستاذبحثفيدفصيليرجم!ابداءعناعتلرفأن،-الحكيم

المداهـسفيالشعرتصريسوعيوبوالتلوقىالنقدمنفيهالكلا!لخصانهاجمالفياقولاناستطيعكنتوان،الث!فقيعبدالله

اصبححتىالقولفيهاتزررالتيالمبتذلةيلامورمنالتلودومراحلالنقدلطريقةمنبشيءذلكوشفعوافحاجيداتلخيصاالروايةفكرة

قسمةاما.انفعهوهاالىيتصونهاالتقدبمسائليمنونالذينفيالرأجمياناقشهلستولكني،المسرجةالمطاهربعضفيالحكيم

حلقةفهي"ملعبييئ"و(،دومانسين"و"تقليديين"الىالنقادبنىاًلذىالامعللاندراستهفيالممقمدىعلىاحكمولاقالهما

ولو،بعامةالمقالفيهاتردىالتيالسذاجةمنالسلسلةهذهفي.ل!بىيتوفرلماحكامهعببه

ملمبهوحعد-اًلمقيقالصحيحبالمعئى-واحداناقداالكثبسمىبالردامثبونيكنبلمااثصدىانالحرجبعضيورممنيومد

الموهمالتمميمهذامناًفضلكلامهلكانذلكوراءمنالاسبابوبيننواحيهابنالاموراكناولوان،ابم!داءابنيانتعوتف!قد،والتعليق

همفاذاالنقداناءبهمفاضقدلدإضاالنقاداننظنيجعلناالثيللهتاتالعالركلمسالمضء.والمجتهدجهداق!روان،*يجابية

هذهأبمافيالمنعمعبد*ستاذسثلولو.مساوبللاكأفيينحدروناختيارقيعملية-كرالوما-كانتئدي!راعةلانذللس،الهينات

محمدالدكمورينتميايهاوالىالعماسماهيللراساتيضعالمدارس،العشرالاضطراريالدواءممتتاوللا*ببرالمطلوبالشرابكأخذ

لدىالسذاجةمريرويستمر.*جابئيستطيعحسبتهلمامندورولا،مزاجيوقبولنفسبةبهشاشةنحوهاحسما*أشربلافأنا

يخثسراناخرانسانا.برمقدوراومقدورهفيانفيظنالكاكبعلى،متكرهاالايسيغهولا،المرضحالىفي*الدواءامر؟يتناول

بوكقةفيذلككلإصهروانالثلدكةهذءمنملعبكلفيمااحسنهذهفيادققواناشمرنهنماومن.وجموىفلالدةمنفيهما

عنالحديثيشبه،الطيبةبالتمنيدتمتصلحديثوهذا،وأ!دة-اللهنسافا-نفعتئىوقد،المنفعةواكلمسالمتعةاققداننيالمقلات

منلا.منهابعديركوناوالنهيةالمذاهبتوجبدانفسكلالناقدينلدىالمعامرالنقدازهةمنجوانبليصورتلانها

فيسألنظرياكناولاالفنيا+لراثالصاحبيتناولذلكوبعدواحدعددنطاقفبممعااجتماصافان،والتطبيقالنظريةجلالبيفي

هتهفيلنايقولاناًلشامرارادميظ:مثلااسئلةعدحولهمنفيوكضاربهافيهاالاحكاماًفطرابوان،للنقدحمالسةعلىيكل

ينبغيماعرفناكيف)أيقلاانينبغيكمالناقالهوهل؟القصيدةصورةهمالنقادبهضانعلىيدلانالقريبةالنقديةالضائقبعض

الخ؟..و*ساليب؟والموسيقى؟جديداشينااضافمل(؟يق!ان.المعاعرالنقديعائيهاالتي*زمةهذه

لاثر!الن،*سئلةهذ.عليهاوطبقواحدةقصيدةاخذائكلالبيتكنقديةبال!راساتاتصلتحينالحرجمنشيءفملكنيولقد

اسئلتهوان،خالعينكلكلينطاقفيويوذعيخبيزيلماالهحينثذالتلافيالسىانووج!ت،العدرهذافي(المقلاتمنالثانيةاًلغثة)

دونكمروقسد،6القصيدفيلثيءجم!كشفعنتعجزفدجميعا2الموقفيكونوحبن،ضيلةاوضببغةممونطواصحابهاوببنبيئن

المقلاوينتهي؟-كنان!ديهايلاببةفييتصلمووبما،جوابهذافيرايببهابينمستقلامقلا!نبانالطبيبم!نكلك

كرفىيمعا،الىبحاجةالقراءيمدلمامورهنالحديثمنبدامابمثليثمرلاالتقديفالرابما،خالداو،يديقولهعمابمعزل،ذيواو!ر

لاجتيا.رالشعرلنقديتقدم*":ورجاء(غريبة)بعرخةيئتتمقىتسيحوقد،قويةمقدماتعلىقائمجديدببناءيثمروانمابالتحدجمه

ك!حرور،كلا)بهايحسانسكاوشامر*المقدسيالقصيدةحرم،اقلامهملهمشاءتمايسهبواان-دوني-المقسك!لاصحاب

يحلانالرجاءوذنكالصيحةهذهوكأن"الشاهربلر،امماقهفيالمقدهانتهيلةفيبفيممواوان،الأسترساللهمشاءمايسترسلوان1و

اتراني-نصابهاالىالامورردفيويضيانالبنورعميقةمشكلةالف!النطادفياعملفانماانااما،الامثلةمنيستكرواوان

السذ"جاى*منسلس!المقالان،قبلمن،قلتفضونفيوآخذالقليلةبلامثلةوالوذالقصيربالوقتواحتمبم

احسنولست،بالتحدبماواوهموالمقاومةالمغالبةقوةفاستثرالرد

-؟0الصفحةعلىك!تئمة-الىالقدمبييجنحالااوجووانا،اًدجددجاجاتاطيقولاالمناظرة
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التعهيوجمتىمولال!لسبم!هاالعيمثعهدلهلةحمدننىتقىضرفيقامالهففضف!ا

.جداموفق"!عاهةو-س"-!باربعاللهبالنونصفيهماًلمجرمين

باتالكاتبالىوصينيمع.المطنخفيالعرقشربعشهدوكذلكعوارووسفتوفهيقيقلم

هرىتنكاتفثر:اًلمستقب!فيالثيءبعضابطالهعنيقتصد!هـ

تنبحالغنممنراساوعشرون!امبنالحاجموازنةعلىكلث!ثيء.دصاحبالادبحديثعلىعرا!يوسن!توقيقبلاممت!اذاللتقينا.

واكر!اكمراجازةفيابنهلعوثظ.اًكراماطلقنه1يعلئصنلأم!نضسةوعلىالناسطىيكنب"الرفيفلا

.والديسنفييقولكماالادبمعيزالىلا!و00101دجةغررالىالاثب
.."يطرينيمنه!ديمئهإرخديث!":الشلار

:بالهتافاكتفيأفيهااقولفماذا"والمصيسنفي"شمةاماانكبدفلا،الاي!امهذعفىت!كلتبلاكنتاذاً:كلسمألت.

رائعة!،رائعةتحنافلا،قص!تهـانعثلاءالآداًب"منالاخ!الم!!غ!.ثقرا

شيئمن:فيهاوالعطيمأالالتصةالى

اكاد.مفيدمتنصر.السمانغادةالكلاقنهاسلوب:الارلمنوبالرفم.وا!نالبراسفعلىةة1القر!!ا:قه!

قدوبما،وهاجونورخاطفةسمةمنالبردفيبما،برفياًقولنهاني،سنةعمئيرينمناكئرمهـندالقصةكتلإ!منانقطثي

صواهق.منيعقبهعدىنظريوقعكلما،ال!فرنس!يونيتولهكما،بضعفاحمى

اولمنعاممفهجو،القصةهلىاذقنهالنيالى:الثانياماكبروا،اضفقواامبرموا،الق!أصنلنكأن.قصة

بالاختنافىيحسمانثنقهمشمودالقادىلكان.حرفاخرالىحر!.واًحيدفىيالعية،لىانبلا،عمنروا!

معهاالايتنضيولا،!اوا!ماسنفي"هومنتبالتيالقناةمع؟إلقصخيناهياكينفيرايك.نسمعانلناهل:قلنا

استغفر"8احببتهاننيقالىمن":النهايةفيقهرهامنتفنفعئ!عاانيمارحتكاذاصدقنف:قلاثمعوادالاس!تلايتودد

منه،وتنرجالسوعتنجدهحتيمنقهمنمشموداليظلانهبل،اًللهاردتقماذا،ل!نفسيبانفممالا!ا!تضاقاحب.1ال!نقد(كره

الربيع:ابنةمعيردديزاللاذلكمعوهو.دبينكبيني.اًلمباسطةسنيلطىذلكفميمكن،!رظهاان

"؟يهربلماذا...-نوافننالهفتحناأالخريفيربلماذا".ظي!ظنا

رائعامستقبلادهاواتض،فليكلمنالكلايبةاًهنيءيتتنمابصنلاالج!نود

عوادروسفتوفمق.نحويلاريب"!يتشاب!ونلا....*ـالحنورالاولىالقصة

يضبطانكاتيهاانصح.فيهااًلنقاطكرةميبدءفيباحهاجفلت

هه!صهههههههه،معانالوقضلصعات.لهلزوآلاحيثالتنقيطمنوشنعهفلمه

خاصاتعنراًداتهافيتحمليأنهاالتوهماما.اعولولاستممالها

.سط!طء.انالاستاذوليثق.الوباءتفثيالايامهذهفيتفثت!رافة

ر!ر!!لر."!يتشابهونلا...الجنود"محاسدم،،يتشابهونل!الجنود" .الأ.ومافاءاللهسلمه

---1،الاحياءبشبانب!وتفيندمموهمالذ!نمقرجلامئالحاج

!-!".--ءله.شنابلث!:لهق!احم!"شاخفاذا!يشعمونلاو!ثعبابهم

*!-اط!طشرصكل.سوبسطةقلبونخوةساعدقوةمنالنبيلةالتقليديةفضائلهم

-*الكانبوفقوقد.السائنةاليرينةبالمبالغاتا!عئترياتهموله
ح!ررلىلر4بحلب،المقامبابحيفيالفوقانيالمدارصابشخصيةتصورفي

!يرمش7.واهلهالم!تصويرفيوفقكما
كاتبلنايتاحمتى،نرلى...جانبيابايعرائيليحك3الموضوح

افنا،الكاتبهدايطلعلماذا،الييخيلأنطحاينطحهاعبقري

ماشئرش7-1سينفلسطيننفقد

فبطلها"ذلكالىتطمحلافالقصة.الآنولهذالناما،ومن

ا!ال!هبصفيدخلالمفيابنهفي-رى،السفربرلكج!نودمنهتقاعدجندي

..اًلبطولةعليهيصعانصرددهواو،عنهالاعلطبتىنسمةالجندية

ير!رهـ0الاسطوريةالبطولاتمنطبعاوهي،بهايحلمرزاًلوماكانالتي

ءم.النالييصدقهانيهمهولا،.ذلكسبيلفيالناسعليي!بوهو

7ص%سسسصوتنتهي.-اوضوعالبوهنا-نفسهيصم!اتيهمهمابقدر

جم!صهـدرعلىالالرائيليونبهيقوماعتداءفي،اممد،الابنبمقتلالقصة

!غولىف".و.بم!فيبارىالخبرالابيقبضودم.الصودمخافىاحد

ر7ا!هضبلمشس!ةت!طهءيتغلبوااًنمنامجز،شياطنيناىبليخرهمبشرواي،فالاسرائيليون

بظقي..اض!ءرضربدفلا،بالوافعالاعترا!منبلاممانفاذا.احمدالطجابنعلى

*-/ومونفسهالابيع!ا*خاطب.الفلبةمنمجدا3اعظهزيمةمن

.يقتلوءانفبلمنهمعشرينقتلقديكونانبدلا":ينشي

بعكلحر".بدلا

!هلم!لممم!ه!ههـهـهـ!!ر،الاربيالونبهذامتمرقيكاقنهاانه!يكلالمقصة.سياد
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كلتجاهلوالىالمختلفةالانسانيةوالمجتمعاتالاجيالبينوالحدود

ابىالم!وحثب!هلتعاالحالافتاولتالالىيحعجبمننعمعودعليهمبرالذجميآالمئقدمالمجتمعئك1!ط

تؤمنكانتالنيالنازيةللركةالفكريينالممثلينجوانبهابمضفي

القوكليةولىالمطامحالاحلامبعضحولوتركرهواستمرارء،العردبفكرةسعددل!الدكنوريقل!م

-ومناصروهمالشعراءهؤلاءدائمابهيرحالليال!ؤصوما.الرائمة

والتجددالبعثياسطورةقثرهخفيبمثا،كييرةاحيانايسمونهواللي

المفاجيءالتحولمننعالا،تميز-الونييحكايةفيالموتبعدمنالماضيالعددفيالمننت!ورةالقصائدنقد.مهمةقبلتعنبما

ودونظعرة،اسبابولامقمعاتدونيتمالذي880"اـ!،84حم!؟!ه!دراسةفيالتعمقعلىسيقتعرعملياناحسسبكنت،داب71

الروابطجم!يعاجننثتانبعد،الاجتماعيةالظرولىمنينبعانقيممنقيهاخنيماوجلاءاًلمددهداًيحتوإهاالنىالاربعالقصائد

يتمنجييتبملانه0ولىفاقهبمجتمحهالانساقتربطالتيوالجذور-.الفنياًلابداعمنقربهااوبعدهامدىاوفنية

بيوضها.اوفثيتهاداخلآالهواانواعتيدلاتتتمكماتفسرلونرأيتها،بمحاولةجوبهتس،القصائدباولىاتصاليعندولكني"

الانس!انيالمصيرعندائم!اينحثانالشمامرمنيريموناًنهه!الشاطيما("جنةقصيدةصاحب،حاويخليلفان،نوعهافيفربدة

يرونلااقيالانسانيةللحياةللفا!مالوجهعنشعرهفييعبروانيثرحانيحاول(كلمةالمائيتقارب)طويلةبمقدتلقصيدتهيقدم

هذهنوععلىيدلوننالاولكئهم.متنصلةمأساةمنصورةيخرفيهاالمواسعةالفكريةوالمعانيقصيد.نهضمنهاالتيالمختلفةالرموزفيها

انصارهمتمليقات/فيولا،اشعاكهمفيلالئاولا.يرسمون،الماساة..-الرموزتلكتجسم!االنيالاسطوريةوالدلالات

مصرءوعنمأساتهعنيت!حشونالذكي!للانسانواضعةملامحايةتحملاتج-البادرةهذ.لمثلالابتهاج،الممكنمنكانوقد

الفاجع.إبىيصفاتيحفيوتضعالئاقدمهمةتسهلبأنهاوهلةلاولالالحتقادعلى

نالنايحقالا،والمشعراًلشهاعردورهوهلىاكاناذاولكئ.للقصيدةوالفريوالعاطنيالنصنيالعا!مالىتقوداًلتيالابواب

هـذءاصحابمنطقفي،تقومانيمكنالتنيالحدردعننتساكللمتعتم،بشروحهمرفقاالشعرتقديمظاهرة،الظاهرةهذءولكئ

المهامهذهتركانالحرمناليسأوالفلسذةالشعربين،اًلدعوةالأساسمنالتفكراعادةعلىحملتنيلانها،تعقيدا!مهمتزادتاًن

والبحثالانسانمشماكلعلىالمضوءالقاءمهام،البعيدةالمطامحذاتلأبهذءالفكرامعانابعداخذتلقد.ووبخبرخهالحديثالشعرقضيةفي

الفلسفيةللمباحثالميتافيزيقيالطابعذاتالمثناكللهذءالحلولعنالموجةمفاهيمفي،الشعركاناذاعماادننسا؟لفي،السابقة

!*أالمفكريةاويحننفطيزاللا،الناقدينمنومناصريهم،شعرائنامنالحديثة

والفكريةالفلسمفيةالمجالاتهذءفيبالضضيالشعرفكلشفرديفافناالانظرهمفييعنيلااًصنحانهام،بذاًتهقائمكفنبمكانته

اللغةبوسعوهل،الطبيعيةوظيقنهعنواخراًجه،لهارماىالمبمدة.لمخزوناتمباشرغرومتنفسا،جمالفيالنشاطمنالاخرىللانواء

يابعالهـتيوهيا!حلوفهالقص!رةلقصيدة2فيوخاصةالشعرية2.الانسانيالفص

ية،الفيبالطافةاالشعرلشحنا!سيوةانصيارومتى،الباحثينجميعالاخيرةالسنواتفيالادبي.المسرحنجتاحبدأتالتيفالمدرسة

والحلميحالايماءحمودفيكاوحصرهارشياقتهاعلىابقائهاضرورةعلىظاهرهافيتباعداوساطفيالعاملبنالشعراءبعضحولوتتركز

فيهوبماحقاتعبرانالشعريةاللعةمذهيسعهل،التصريحدونواذكر،واحدةتكونتكادومصادروميول.اتجاهاتبينهاتجمعولكن

وتتفاعل.فيهت!حالفشبحالعالمهذافيوالتنوعالفنكلعنالكفايةحاويوخليل،الخالويوسفوالونيسالسيابشاكرب!رلامنهم

!ونجكارل،العاعةكانماتحت.ت!نرجوالتيوالمشا!رالافكاره!.تتميزبحركةتشر،مجاهدالمنعمعبدوهجامدالصبورعبدوصلاح

."ا!طياالنماذج"يسميانهبودكينومودوتلح،الشعريالمملفيالنقافيةوالشحنةالفكليالمنصربتغليب

الوعينحو،الوضعنحو،الضوءنحونزوء،بطبيننه،فالفرمنوخاصةالشاملةالثقافةمنكيربزادالشاعرتزودفرورةعلى

وتتسللتتحددمنطقيةهطياتعبرالايتملاكليلافكشافوسمي،الاولىوالاساطروالانتروبولوجياالنفسيوالتحليلاًلفلسفيةاًلمعرفة

المنطقي،للتسلسلوبالتالي،للزمقتضف!وا!شعراما.الزمنمع،العكسعلىبل،شخذالى،ذاتهابحدالدعوةهذءفييكونلاوقد

النفسيالمالمفلبهنالمنبعثةالومذاتلحرارةمباثرتجلوهواًلفييةالعميقةباللمحاتالشعريالنتاجتلقيحانعلىدعاتها،نقراننا

وتتئتت!جروتلتفالالرا&باضطءاللاثوجملأضفيهتتعانقاًلذيالذيالسطحيةسعتوىعنوارتفاعا،وخصوبةغئىالايزيدءلا

الاناني.الفردعندوالذبمرياتوالرغباتيوالاحاسيسالعواطفالدعوةفهذء،حالكلعلى.كلهاحسماساظللوفيهبالتردكييهدد

عحدالوايمةوا!رفة-اًلفيزيارةعلىالانقناحيابىلاالشعرانفيحننى،كبرشاعرمنفليس،المبداًحيثأمنجديدبشيءغتيلا

وثقهـافيهاغوار-فيريةعنيعبرالثيبالشونرحسونحئ.إلشاهرعصرءبعلومالاحاطةمنكيبىخطلهوكانالاالقديمالعربياًلشعر

الذاتي،البناءمنكفلذالافكمارصكسان!ثرط،عميقة.الشعريةبالصناعةالمتصلةوالفنونبالعلومالاقلعلىاو،وفنونه

وعواطفان!الاتمنالاخرىا!ناصرمعشتاتجنبالىجنباملتحمةبحيثطموحهاالجديدةالحركةتوسعحينماتبدأ.المشكلةولكن

الابقدرالفي-حنرهللاالشعو-.النفسيالنهرفرات!منويخرهاوصؤىطرفىعناًلبحثغايتهالمكاملبا!نىمفرالىيتحولانللشاعرترث!

بالوجودالفردي،الذاتيبالطابعويمهرءا!ضوعيةطابععنهينئىماصورتهعلىللانسان!ويرهافيتقتصروحينماللانسانالخلاص

اداةلجعلهاالمحاولاتعلىتسننعصبمالشعريةاللغةاننعةقدولكننافيتبالخوع!ندما،وزمانجبةمكانيةحدودكلمنالمجردة،المطلقة

التيتلكوخاصة،الطياالنماذجولتجسيه،العامة*فكارلنقلكانالذييونجكارلتعاليممتبعة،والاساطيراترموزعلىالاءتماد

،لشاعر.بهايبشر.شاطةفكريةانظمةمنكجوانبتقدمفيوخاصةالغربفيالحديثةاًلشعريةارسالم!علىقويتاثيرله

افكارنا.مجردةننقللاولكننا:الميتةيزيقيونالشعراءيقولوقرالفاشيةالحركةومفكريشمراءعلىاخرىجهةومن،انجلشا.

الفكريزادنانقدماننممولاانئا،والذاتنالعا!هنئاطارهاعنالحاضرالعصرانسعانلمربطزهدفاتيالطربقةوهذ..والنازية

يشبهفيمامعهيتعانقو*نشاثتالعواطفمنموكبفيمندحجاالانسانجبةللمعانيترمزالتيالاساطربوساطة،البدائيبالانسان

."السيمفوني"البناءمجتمعالىمجتمعومنجيلالىجيلمنوالتنقلالتشكلالدائمة

لاشعوريةلتجاربالنفسيةالروالسبالايونجعرففيالاساطيروما)

-7ءصف!علىالتتمة-المعالمطمسالىتؤدي(بدائيةعصورفيالاسلاففيهايشارك
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وقدتدحتمما(مئت!ريجيلالمصألممعمصستالمفىيددقىقابسا؟لانيستاذعدنىا3،**ا!صفحةعلىألمئشورتتمة-أجم!حع!حع!

كلم!"ميعافيري!يا(احعارلمأدربم!ولاالسعاولي،يصيالنعدالكاكلبعمد

فهوصحيحنقدكل.فننوعةبمحمولاتتوحيوهي،المقممذافي؟*لعساث

اعتمدناالتيالمراجعترصدرمولهدا":مقالهصدرفيهول،"*،،،"،"**،،.!،حبمحم*كعمحلإحعععم

رأيالى*منهاير!ثرلمفانهمصالرهاخفاءفيلهعنرولأ"عليها

منالسابعالفضلراجع)كارامازوف*خوةشضصفيولسنكولنمحافرة،فارسالدينلمحييالمعاصرالادبيالنقدحولس2

هامين:شيئينعلىيدلناانسثقيقالمصادروذكر،(اللامئتىكتابوانا،التقافيةلجنتهامنبدمموةبالقاهرة"السوداندار"فيالقيت

الراكهمدىواكانيالكاتبيقولهالذيهذافي*صالةمدىالاوللسماعهااًحتشدقدكانفان،المحاضرةهذءالىاستمعواالذينارحم

فيطريقتهجا!نوقد.يمتمدماالتيالمصادرهذءلطبيعةوفهمهفيالغموضالمغرقةمباراتهاصموااحسبكلفماامثاليالبسطاءمنكبر

يجدءانفبل*جنبيمصلحةفيالمرأييفهممنكليقة*راءهرضولاالقريبةالحعائقتقديمفي*غرابوتممدالهتعاليةوشطحاتها

بانهلدجميالظنيقوىق!وهذا،!ربيباسلوبنغسهمنصادرافلكاثرطكفيبهميحلقوهوالمخاعرمتابعةاستطاعوااحسبهم

توجبهدون-يسالانوللقاريء،يتبناهاالهموهمافير.اراءطخصالقراءةكأنتواذا،متفاوتةشئونبينسربعةدورةفيبهمويئتقل

كاراهانولى،و*خوةمجاهدالمنعمعبدمجاهدبينالصلةما-اتهامقدالني*ستماعاحرىفماالمقالمغلقاتان-كلشفعنتعجزالثغيقة

السلوبهبشكوولم،"والمراةاللابرنث"فكرةالىاهتدىاينومنمحييتجنبلقد.الغوامضالتقاطيفوتهاناحيانابصاحبهيشرد

منشذا؟يكنبانبله،يلخصانيحسنلاكانهؤالفأفاةالتتعتعهذاهوفيمافوقعالذكر*نفزميلهفيوقعالذبم*نجنذالفارسالدين

معاولةوهي،مبيقةدقيقةفكرةفانها"الخامسىالشخص"فكرةامامقبوللأمادةالموحيالغموضيكونالشعرفي.مسرباواضيقادصر

احاطناقد*ايىهايتوصلولا،القصةدراسةفيجديدةجادةرصينةالجورومن،وتقريبوتكيبركشفعمليةفانهالنقداما،مطربةاو

النقديالبناءالىيضيفانواحب،فيهاقبلهالنقادقالهبماشائلالكاتبلدىانفيارتابلاوانا.موضعهغيرفيالش!*وضع

التطبيقيةالدراسةمنالقسمهذاانثم،اصيلااجديدشيئاالمأمالتمميهيختارلمافه!ماناستطيعلاولكنيوالبحثبالنظرجديرة

الدرالسةمذه"جانبيانليبدوخنى،القدمةتلكعنبننسطمستغنالاقئاعممليةلان":يقولاًذيقولانيريدماذا.الوضوجملى

رلك.حافزداءدونمعاربطاقران-بهباسلاذلكولكنالفنيالمملخارجمنتاقطالاينبغي

فيالببوبكبومن:هضرلمصطنى"ريفيةابياتفيالقلق-"2يفضيفيقممرعلى*عمالتلكتحملنيانشريطة-قليلاكجاو،ئا

انكريدكككسليميااخذا"علاتهعلى"كأخذهانالشعردراسةامثلةشاءومن(،النظيفةالحقيقةجلديمس...شيءاعاشةالىبنا

دودمنلتتحولالنزعاتمننزعةاوماموضوعصورةفيهترى.اعالالىفببرجعاخرى

يستويلامافيرفضالناقداما.رر..ع
لاكعرسشانسفقد*حتما!يوجعمل!بمارسالدالسعرلس،الما!دمنلىدروة:المحافرإقول.منحيةمعالطةتمملالمحاضرءفيجملةواو

...الجماليةبقيمتهاتقاسلاالراهنعصرئافي*دبيةالاعمالاصبحت"

علىرلالتهاهومنهايهمهمالان،واضمحيركاكةو*بياتاًلقصائدافسدتلقد"ويلاسمانوالتراببالتراثاعلقكانتاذاالاالبحتة

---.و.حرما*حتمادةاًلظاهرة-لا،("
...والتراببالتراثتعلىحين*دبية*عملان،الجملةهذء*

فيطصوفيلثللاللمرحومالجلألزإلباكفطىنلعا!ع!عوابيادتبىريبيةلشعريةجلاقزة"!علقهابمدىحاسوانما،بحتةجماليةبقيمكستقلكعورلاوالأسمان

لجربةيمثل-هوحيثمنسإلديوانأن!ير،الئسبي!ررجودةرر!ربرامقيالساكعودلاالثحتةالجماليةاتجةاذ،ولاشعانوالتراببالتراث

عنوانيحملهاالتي"ابيات*كلمةاعجبلتنيوقد،ذلكفي!ا؟بالتجريدمنك!البحتةالجمايةالقيمةاذ،جممالهذهلمثل!رط

بلابياتمجموعة*فيهالوأحدةالقصيدةاجدلمحي،ارريوانهالتجريدعلىلورةفهوولاسانوالتراببالتراثالتعراما

والحطويجيءنهايتهقعليتمقدنفسها!شهان:!قول"ز!والمقلاوا!هسبثههلااروازنسسقفشا--انالمقارىءليقفثم

....ء..مالمن!هبد*ستاذنصد!مل-نصلكايهما،(تركيبيحسب)

وئفسىبين2لتعبسفلممطودصمالعممقة"مااباشمتريفيةجمزفقدجملىللص!لةوقيرالليفارس*ستاذاو!ةلديناالنقديةالمذاهباهمانيرىاللبى

علىهثلوخمر،التحرلةفيقحاحة-اشرتممما-ورر،،ا!ثاعرهجومامافهو!شلةكلجربةيزيلماعنشاالئقدانوبعد":يقول

..واماالمقنعلةاًلشخصيةالجوانبأثارةعلىيرمتمدنازلسوفي

:ف!عهئدريعقل؟لصولهجوفيوكفاحوم،بلانولساكانلعمبوكنديومنقيجمجد!ذلمتئثل."الخ...صسهبةاماديح

العقبمالتقدمحمللأالراهنة؟لعلميةالحضار6تجاربمن(مملاسمان)الليالمئعمعبد*ستاذسبيلالئقدفيانسلك:اخرىومرة

إلمبئىمعئىيدر&ائصوفيالمرحومكانولو.*خلافيالتراجعجريرةسبيلنسلكاوالقصيدحول*سئلةمنعمرانجمعانيريشا

ال!ليالنحوعلى"الغربمدينة"قصيدتهمقدمةكبلماالرمزيالفاظبضععلىمتمامنانركر*يئبغي":يقولاللبىفارس*ستاذ

عهيهمنحيا"*رضفن"المقدمةفى،"الغرب"شجرجا*،كتبه*راءمنمجموهةعليهالنطبقالفنيالعملمفلاليحالقامروهمنافيهي

وقصحيد،مترنحمهزوزكهالفكريالبناء.اعصيدةفيبالهجاء".التلوقيةرحمرتنافياستخلصناماالتيوالتاملآ.

وصيحه،الشعرلاخفا!صوركللكنسميهاانعحان-الصوفييهرمة؟لىيشيردضارباالعددهذاًمق!فيانالىاثرتلقد

مقمملااحتاجاننياقلالم)،للعلاقدالرورثونمحشودةل!بةالحرءعنمشبولينائاسلدىكنظرو.جهه!مومإهىيددمماحر

؟،حمر3وامثلةحظذاتنظرأتفارسالدينمحييمقالفيان*.المعاصر8النقدية

هذاخكلمن"المق"درس؟خضرمصطض*ستاذ!لفماذا.انتعبومنسي!فيمحثو:متقطعة،الممقمن

سهولةوبكل،يطيقمماحراختارهمماكميراوحمل،ثفسهالشعر

ركعة:ببعضهااوبهااستشهدفىصيئ!كلاصبحتويرالمتوسطةالمرحلةفيلهأضعالنق!يةالدراسهالىذلكبمدوأمضى

شاعرنايصورهكما"-"سبودنيكالجميلة6نعةلر2قصيدته*لانمجاهدالمنعممبدمجاهد*ستاذمقالةالمقسهذءمنالفنتينبين

قديةاحزانقصيعةفنى"-"والطبولالبقررعل!راثعتيهفىالصوفيثكطبيقيةدراسةوسالرهانظريةدراسةبعصها

-"الزجاجظفالر!عةقصيدلهمطلعففيم"-الجم!ه،الراثعةالمتافيزيقيالنقد:مجاهدالمنعممبدلمجددمتلايزيثينقدنصسا



العظامالشعراء":قال.عميقةثنافةوئور؟ياصاحباًلحقالشاعرقلقا،!حوبم!ريفيةابياتدإوانانفيريبلا.جراوهلمومكدا

عالمفياذهاز"م!طقرتصةىوالتأملبالتحديقانعمواالذينونالمفيهميرمشلبحيثعتكاملاقنياتعبيراعنهويعبرالقلقمذايصولىانهاها

يتسراءىعمابل-يفهمعمااًي،يرىعمايعبرونيعودوافلمالر؟با،فيهاجده.لمشيءفذلكالمناصرمحددموضوءحدودالتعبيرهذ!

يقيناحاصبحبهبف)"بفهموءانثونبهيشعرونالذياليقينعناًى.خضرمصطلىالاستاذمقالفياجدهولم

ضروريان(لعالملمصيرالكليةوالرؤياالشمولالىفالنزوع":وقالالاستساذططنني:الحاويلايليا"قبانينزار!ثمعرفيراي"-3

.(حنتواضعومداً-شيءكلانهمالايعنيضروريانقوله)"للشعرإبرفران.يريدانهالى-القراءسائروطمان-مقالهاولفيالحاوي

المضيرهوضوعهوللشعرالدائمالجلريالموضوعفانلهذا":وقالاقصىكلمة""الحكمفيوالتجردالموقوهيةمنمايمكن؟قصىنبحثه

السابقبالقولءـداقارن)"والاجةماعيةوالفريةالعاطةيةوجوههفيالمقالولكن،الطيبةالبداًيةهذهلهحممتوقد."جداهامةامنا

.(كبع!قدالتواضعانتجدالس!ريةوقلمالادانةشبف!مل،الوعدهذاكاتبهونسيوطالاقد

ف!لجميعاالنقاديقبلهصحيحامقياساكانهذاانهب:واقولت!ونفاياا):مرةإقولبهفاذاانفعالهفياجاناواشتطوانفل

وريمهطاغورعلى)صددوجدتهانكهبثم"3اًلوجدالمقياسهوتنحنىاير!االرجولهحمونوايا،اًلجوربجرحمنترضعالتياًلنفسية

وكاتولسوهوراسهوبروسعلىيصدقترا.فهل...ووجوتهاولبكهمومن؟الممزقجوربهافجوةمنالثهوةتشنرفحامرأةقعميعلى

ونزاروشوقيلبكيوصلاحهريكعلىيصددتراءهلثم؟والمتنبيعتق!.منتظرينامراةقدعييتبعواانالالديهمهملاالذينالرجال

الشعرلقياسواحدة"معادلة"(ستممالان؟الصغيروالاخطلقبانيالنئاعرثقافةعنالتسافىلمنلابردوهنا؟جرحهمنيرتوواحىجوربها

متبيناالا،القاري.اخالولاتعليقامئىاجلاإ-إاًمرقووبهشتى(فيكلهءاهـ4افقماداموالمصيروالحضارةالانسانبمشكلةخبرتهومدى

ويقول.فنيةمقا.ب!منبص.قاتماشاعرص.بزالىالدخولخطر4وبساينالا":يقولاخرىومرة"نسانيجورببفجوةمحدودا

منمنفحعلغبروهدا،-رالمصهوالشعرموضوعانالحاويالا-تاذ."المئعرهذامثلفيتطالمناالتيالمساخروجوءبينالحقببقيالانسان

الحياةدليمجالمشكللآءـذهءنينفصلعر"بريرىهـماذا،الموتمشكلةل!-ىقالتمنمجزوءةالابياتهذء":عنيغةسخريةفيثالتةوإقول

يتطلب-ل!بيق1بمهخا.-"وضوء!النقدفانالن؟الدإخامىواإمهافي!انمشيرةجهةل3فيبهاوتزوقتبالنجومترصعتوقد...السمراء

وان،"بروكرست"رريرعنشخلىانقبانينزارثعرإهـرسممن."الكواكبدينالتنقليسهلعنمماالفدشاعرشكدونسيكونززارا

اًخلالاًلض!حالمآياسهذاوضعاذ،شعرهحدودليالشاعرإقيسماعواقنبىانشئتلو-الحاوبمطالامشاذاطالكما-اطيلوقد

واضبموهو"ا"بينو/مقارنة،وجودالمملاللمغرودودراسة،دا)نرخاسبشاعرعنالمدافعموقففيلستوانا،مقالهفيالوقفاتبهذءشبيه

ةالعبقر)-اًلىمننربمكلتحاكمكان،علويمثالوهو"ب"ومعينلئقدستاراالموضوعية"اقصى"الناقديخخذاناحبلاولكني،معين

.عبقريفرهو:ايزقولالحنقفيه.برسولحانيحاوللنقدبلنذسهجماجفيهيكبحانلا"ستنطيع

انهشعرءلملفياد.عامنزارااًنابدإ"اًلذيالرأيهذاوسببانمنمالكلاقيفانهوانضبطوتحالمالناقدتعففومهما":يقولاذ.

اله:لمنفسهزعمهماكلى،الوجودمضكللآمنالجلوريبلغاناحاولحنقهدببهجروقد-والفعلبالقوة-بحنقوهو،"الخ..بحنق

اًلموجاتاعماقأنبشعلىجرهكما،الانصا!سدةعنزحلقهاذ،*ذىمنكميراشيئا

.ينآد.اللبىالشاعر

س-*كيعمي،!يك!لا،مي،*"مي*،*!لا،طس*!س،*مي!يمهس!همهه!مر*+،.اها،ارحاويا!ليا*ستاذمقلافيشهاراقياًلمقرراتاولىتلك

تعبمصدروهي-نزارشهرة-"الشهرة"عنحديثهفهيالثاوبية

بةمعفتحا"وجعلهاعليهاعرجلمادربرولا-يبدوفيما-ايليالاخينا

ويدإرءالناقديهـءامراالاديباوالثصاعرشهرةكا.شهمتى."للشهية

مح!هلرهولر9للشاعريركأ؟صيلاامقيالاكائةوبتى؟اتانيالحكمعنويعجلهراسه

الشعبحالمن"مانيفستو"اصدارالىالثهرعنالحديثجروقد

5891-5591ورمربثورةاويصبحلمالحاويالاشاذيألانهنوبدلا.الجمهوراوالمتلولى

زبسالوهـث!ل:تأ!ف.انيقررذهبهذامنبدلا،كذلكابدايظلوهل،كذلكالجمهور

.......والترنحالطربهوالفنظيةان(هذهيعتقدتأمل)يفنقد"الشعب
حهاد-!رى.حم"

.....رر."والروإاالنذىضميرالىاًلولوجوببسوالانثراح

العربىفيالنترقانكلترالسياسةموضوعيوصفولهزايملينمايقرأهعلىيرقبلبجممورالحاوي*ستاذسمعهل)

ءاكاال!ربيالروعلورد،ألاولىالكونيةالحرب،عدحينلانكسكينشعبوعوس(؟توماسديلانشعرمنالمسارحفي

ا!ا.".زا.كتحالفوبهذا،+ننغيرثانجةمذء-الهانتمتقدالحكمهذاعليهتحكم

-!هجوتوب.العربإمأ،صاىاىلا-بطرة!شربااةءاو!مععببسئاوكونالغاس!ةوالانظمةوالقيودوالمعوقاتالمثبطاتعليه

.الا-لافورب،!ز-بمعزلإبرسهاربيااثواالناقديدرسوحين.والمرضوالجهلالبؤس

وأثرقيا!ونمنالغربلوضعمفصلةدراسةا،قدءةهذءانارىلللك،والخمولالشهرةمدىومنالشعبرايغن

.ارعر!فىذاك،النوايامالصصاحبهيكونحينالبحثعلىدخيلةوالشهرةالشعبعن

-....ص.......-..كلوليس،المقامهذافينابشيكسبيربراي*ستشهادانكما

الصىالحميهاهرلطللار9ما!لىرلعربرل!صيحهعاشمها،الروائىاماتبنظروجهةعنتعبرالروايةفيالشخصياتملافقوله

ؤراءتهعنءردى!لكلنحنىلاكتا!من*4ءلوحيوان"الجبهورانحقايعتقدكانشبكسبيرانوهب

01..0؟النظرةهذ.نتبنىاناليوملنايسوغهذافهل-"العيون

روت51-اًلبمامعةدار!وراتمةلأدخوله!ماايياللاتذالعجحوجههايستولمالتياثعرراىوثالثة

.....،مبدئياهذاعلىاعنرضولا"فنيةمقاييسلطبيعةوفقا"النقدباحة

027178ت-1813!.بيستفلهالنقديالمقياسمننوعانفسهفيشثصء-جلنااو-فكلنا

لمنويتبدى.وخارجداخلمنجوائبهواستجلاءالفنيلالرسؤبةفي

4!م!مههسىمهيمه!ممه8،*8هـ8،ه!"4"قمان:هوالناق!اًستعملهالئيامبيرالفنيا!ياسانالبحثمذا!قرا

هـ5



طعلدقةاد؟لأشامرفانولهلا):ومثل.دائمالاإضحرومنطيقيمنظارالصدفاتجوىفيابحث

المتملقةرمودهيردلالهحنكلفيذاتهييروهو-"ذأتهلاييرتلضلمحبلصةمن

اولا.مبندافيبينهاالعدقاتلتظ!رييرهاانمنبدولا،بالمصيرالزشلاهمبثلمسلم

للشامريوجدانلهكأكيكيفالحاويالاستهاسالاناحبواخيرا*خضركالقمرحر!من

الى-ينونالذىالناقدوهو،الخالدالخطيز"القيارجمما"لموقفاهذاموحيلعينياهديه

نيايصبحوجميفالشاعريكنبلمنيحدداندون،الجهاهيراحتقارالجمبلةللفظةمسخراجملتهالتيهي-المتواضعة-الرسالةوهذء

المئئ!هبهو-الجماهيرياوسالمصيريالشاهروهل.،صبحمنوعندتتولدنفسهلأالمطلبهذاومن-اًلمستطرفةاو-الطريطوالصورة

"المصيري"الشاكلراسترسلراذا،وااًلروسيةالفرنسيةالثورةبعثمنواستخرجهاالحاويالاتاذرصدماالتيوهيالصووفيالمبالغات

صوتهويصركوناليهسينقادونالذينالناسهمفمنيف!!مالاوراءنفوسفيالعكسيتاقرهامنببزيدالعامةجوائهامنوقصلهاشعرء

وعلاقاتهامقاييسهيستمدالحاوي*ستاذاناًلقاريءادركهل؟الغامضادرسةاانكيفالدارسينبينمنيعلمالحاويوالاستاذ.العراء

.؟عتفاولينمختلفينعالمبنمنركبتقدخاصةلحديثةاواللثنانجة-كمامابيمنذ-طمةالسامية

محاولةالصراسةمذء:ططويللظلحونقددراًسة"ا!زوهونا"-،هذافينزارارأىاتفلو،المشطرشالصورةكطلبقيالمركبهذا

فولىالقصةمنحتجوانبهابمضفياًنهاصحيح.ارىفما!زهوضعفي.ادموعطالىاقرببحكم!جانجديرالكانالسياو

وفى،لهلاجفونتحليلاالشخصماتعلىواضفتتقديرمنما--قهمجال(تطور.عدماو)تطودهوفيا!اوضعهوفيالبينةمنئزار

:.نلكالناقدريشةعنهتمخضتماخيركانولذلك،عليهللحكمواسع
فأخلستتشحهالذيالتفدلرمنالقصةحظانقصتالاخرحانبهاع.00.5

دقد.لنظراتامنكرفيمورر!زولهـةفاذهاذدنومع،14!ة!ادلاوسمسراءلزارسبنلمولزارسيديناجراهاالتيالمعارلةالدراًسة

...."ا-طلإاتواالفروضفيمشتطغيربانتناسبمؤهنافيهاكانلانهاخرين
ارادياركازاالقصةفيالاشخاصلحركاتاًعطىحناًلطوإللالحلمالغ

....ء..المفقودالسالبيالجالبعنلاالموجوداًلايجابيالجانبعني!حدث

لمطرنهفيهذلذبمرتقووعموقيمالععئةمنالعفوعليبممافلذيكلكانطوحكممعفينمقدرآتهمهضطرا(اللحظةهذءحىاطللم"لاني)للاطالةتحاشياوأراني

مشةعونوكفتظهرومة!(واحدكلعندالارادةهذه!ظ!ر!ف!ه!ظافيءاضطراب..فمنهاالمقالهذافياضىمهخذالىالسريعةللاشارة

."..كا..موضعغيرفياًلواحدللموضوعوالعودةالمكراراًلىصاحبهاسلمالليى

محموعلىعلىابلمركاضىلايئقطعشه*اًلتتئلشجمدتتمانمممهسادوذلدير4لاحةكللععتبئر)ئمااتطودي-االسيادالىئظردون-المفردةبلامثلةالاجتزاءومنها.واحد

..ل..هوىوالننىهاتةعليهاالتعليقفيوالمبالغةالجزئيةالاخطاءتكبيرالىادىوهذا

جميلتانشخصيتانوهما"وثريابهـلأ4صرةوعلىاًلحبصضهـمناً!فرن!فالثوردان":مثلالعا!زاًلاحكامحشرالمأخذواخطر.بصاحبها

اخفادكلاثرجديدةبدايةدائهااكسبتهقد*مفقدوءلى"القه،1لمح!وهـص-"الروسيوالادباًلفرنسي*دبرحممنخرجتاواروسيه

القعهكلهإسحعئياثواحدلقصإمنكزعندنائعماسمةوقدنظدراذلمدفالححرنحنديهحتىالنفوس.فوجبهفيالالبشادكتارتيالفعالةالاحرىللقوىاكفالهذا

يكثفانثونمعحلاذهبولكنهااًلعبمنموقفهليبظروهـاًلنشاةمغللاو!ذا"وقديسوهوانبيا؟هالشعباولياءهموالادباء":ومثل؟للثور؟.

؟"ففيقالحينذلكالىبلالشارةو+تفى،القصةفيالركلزيةالابعادعق

وراءويجسدتالصفعبرإنابالرموزمنهلاللبناءالرواية

الذيالشيءهونفسهالمبنىهذاانلارىوا.دي"كاملأمجتمعاالكلمات

حيثبهفبيبدا،للقصةدراستهفيامبرىلعئاية2يوليهائييجبكان:حديثاصدر

المتحركالحيلا؟تياربين،المؤذنوصوتالقالارصفيربينالصراعبدأ

عنداًلظاهرفييتلاشىانلهقيضاللي،المتحجرا!ينيوالجمود

توصسنا*وهيمحت.حتمعةلكلامي...":م..

....بةمث!الفجرددء!ر!ستفىع-
ذلكثم(ا69)"اصغرهمباعتباريبراخوتىرعايةلفت3و..

)رمزالتجددسحاببينبشرنفسىفيالروايةبافيشغلالذيالصراع"

فقدانثم(اًلتا.يةويلامالدينيةبالبيئةالمرتبطة)وواحلا(ا،نحرلى

بهقداد.*تحرراليسوهو،النهائياتحررءيجدكيمعاللافتبنبشر

ونحن.كبرىهودةكاننفسهالتحررمذالان-+الماضيعنبعدهالشهيرالايرلنديالقاضرائعة

ذالهحباول!ددد-القصةاولفي-بثراانكيفننسلمدال!يللورنس

هوفها.اخرشحهربصبيثتهوقازاًلجنديةئينفسهيسلكانرقضالمجوسىالخضراءسلصترجمة

معدماالحيا-ركجربم!منمجرقعلها.الىماآ!كالترمزيانهايةايضالعصةلسيرلمبلدحافدةفىد!وجديداقصصيااسلوباخلقتالتىالفنيةالتحفة

-دمحقيقتهامنشيئافيها*حداثوتغيرالقلالداخليغيررصكافت"،.ئبة5حديثةشخصياتفييطفوالتاريخفجعلت

سطصا.فيلايرىيكاديسيراخمشاا*ذلككليكنمفترق!رتربولجمانجعا"الذيالادبىالنتا!

الحباحاسيسفيلكتنكشفبالروعةفاذا.الطر!.

و*ضاء،بلايحاءميئةفيهالرمزية2و*بعادجيدالقصةفيالبناءفرررةيخةمنعةلكفتهب،الجمالووالفيرةوالغزل

يتحر!الليومولرياجسدعنالمتعففبث!ركموقف)فبهااًلجزنية..تفوكهالاانبكيجدر

بعضتغلفالتيالرومئسيةوسحابه(سحاب!ميبينبقممهليعبث

حظها.8خقصلمذلككد-القرعناصروضعف"الإمموت)ءالمواقفبببروت-اًلطليعةدإر

هوجدبعمقيبنوالنهائيالتحرونقطةوفي.و*حكامالجمالمن257178:تلفون-1813:ص.ب

مثان.بكلالسخريةمنضرب

عمباساحسدببروءورسهيي*!
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ولذاتهللانسانالراهنالحيالوجودمنولاالفنيةالنظرةمنعفو؟*"له.،!ه!ا،*كه""له?لا"،*،كهملأ*ص*،"،**،كه4للأء،**"كط،

ةدر-،.!لأالقصلالدلملى ل!قعلالعقلائرفيتقعوافكامفاهغمنوانماولمخنممه*

فواءمراميولوساطةعفوطردركانلقادرالقارىءولا.ء؟
..ءعص؟-اً(ال!صفحةعلىالمنشورتتمة-

وحدما.ومداركه

قراءةعلىيقتصرانالمقاربممءحقمنيعدلم،اخرىجعسةومن6**"**بربربر*ءبر؟جمئئ"4ئئ****"

بكلملمايكونانعليهحتمااًصبحوانما،وحهـدهالهاًلمقدمةاًلقصيدة

التيوالقيموالمفاهمالمقاييسوبكلالشاعريمثلهالذياًلفريالتياد1الاظلادنقطةلان،قائماإبقىبيئناالخلالىاناعتقدولكئني،صحيح

وهذا.بهاويرتبطعنهايم!رات!اور!ا!زا!وركاو!يةوبكلبهايؤمنحية،لتجربهكميدان،ذاتهمنينطلقااًنللشاعرنريدفنحن،مختلفة

المبيانمنوغني.المحظوظينمنقلةالابهينهضلاباهظعبعيلعمريوالماسسمالذاتهذءبينالتقاعلاتمنولىكلفيعاوتنعكس،معاشة

منوالقارق!ءالشاعربينالعلاقةشرطتحديدفيالتشديدهذاًمثلاناًلى*نجربةيعودانللثاعرنريدنحن،فيهيعي!ثىالذيوالمجتمعالخارجي

بالعلبم.الراسخينمنضيقة.حلقةفياًلشعرفعاليةيحصرانشأنه.راهنةومكانجةزمانةظرولىتقا!يع!النفسيةتجربتهعبرالانسانية

الجماهريةفماي!دائرةمنوتوماتبا.1ا!عرتطرداررظرة!رءانولوجودكنموذجعنهايعبرالتيللذاتمحددا.وجهايصئعاننريدءاننا

تنفيالنظرةهذء.الناسمناًلواسعةالطبقاتمتناولعنوتخرجهبهانمرلىهوبةورقةيضعانالشاعربهنطالبمااقلان.الانساني

الاجتمامحيةالفئاتلتلافياولفنيكمظهر،الاجننمايم!صيغتهاًلشعرعنضطالأ""اللذينوالمصرفنعرهـالمجتمععنهايصسرالتيالذاتحقيقة

محدودةنخةعاىموقوولامتازامنهوءمل!رودهاواولعبأعمقبينهااًل!لطلايمكنبحيثهيواًشواقهانزعاتهاوهوبةملامحهاونميز

واننفو!برالامتيازشعورمنلهابماالكهنوتيالمجمعيشبهماتشكلالاحرين-.نفوسوببن

لهذااصبحلقد.اليهاللعامةسيبللاومعارفوؤوىاسرارالامتلاكهاالمبتافيزيائية"المدرسه"كلمةمنافضللانجداليالمدرسةشعراما

خىاهءةولفةولفمائروطقوسوس!نةمعابدللشعرالكهنوتيالمجتمعمجموءلأمناومعينافإنمن،الراهناًلفرد7منلافينطلق،لتميزها

!يبارلأروحيةاالمجتمعاتعن!ر!ناهماكلمنهاأين،بعيدةواهدالىالانسانمن،انما،معروفىطتاريخ!اطارفييتحركونمعينببناناس

وقرطاجة.وروماواثينا،جيلوءمفببحىبرمجتمعتربطهواًبطةولا،لهمكانجلأولازماذيةحدودلاالذي،المطلق

اًلننريب،كهدإمحاويخليلبادرةاليهاجرتئاالتيالمقدمةهذهبعد.بتاريماو

انىالاربعالقصائدبفحص،الاساسيهمينتئاالىننتقل،لشعره!رهوندير،للائسانالحيالواقعيالوجوديتجاهلالشعر1هذ

جميااًنهانلا!4ماواول."لآداباً"منالماضىار!ردنجنضمنهاوتبئوتنعموتشقىوتجهدوتكرهتحباتياالحقيقيةالحيواتلكل

عمودعنتخلواكلهمفاصحابها0الحديثالمشعريالتيارفي"فندرجالفضاء.لاغتصابتسعىاوالارضهذهعلىوتدبوتقنطوتأملوتهدم

للبناءالمنرحبالشكلمضمونهـملنقلوالستعانوا،اةقليدياالش!عرمجموعةأي،الميتافيزبائيوجههاًلاالانسانمنلايعنيها43الحرهذه

منبهـلاالبناءلهذااساسيةكوحدةالتصيلةعلىمعتمدين،الشعريالالانرىهي.الاجيالثناقلتهاالتيالاساسيةاًلمعانيارعامةالافكار

تريدالتيةالجديدالحوكة،المتنولحةالقااليةوعلى،الكاملالبيتلخككجسدالتيالرموزالامنهاتبقىفلاالعامةالانسانيةالذات

ا!اقي.وا!واًفيالاوزان!بوديةمنا!حررلاندفاعاتاوخى،شعرهميعرفهاالتيالعواًطفحتى،الكبيرةالمعاني

.فقنوء*ربعالقصائدمضمونامالزيادةكوسائلولالذاًتهالانقوم،الكلماتبهاتدورالتيو*نفعالات

!هو،"اً!ا!يءءلأ"حاويخليل!صيرةرررريمبئاحاجزولاهيوانما،الشعرينقلهااقيفرض/اًلتيالحياةبحرارةاًلشعود

احبالهار!ررة!ؤءمنووررو.اًلمؤو!لموووء!ذانا،عنهاتهبمقدموراءهيختفيالذيالكبيروالمعنى،الرمز،لابرازتفتعلتزينيةوسالإر

المعركلألاغراءاتتتعرضحين*ولىالانشانيةالبراءةحالةعنيغيرانائعتقدتجعلنااقيإهي،هذهاًلميتافيزيائية،الفلسفية،يلابةلطلا!ونقطة

جبويةوالىالبراءةالىرامزا،الحضارةومخاوفالشر،إعةولزجرالحقيقىنطاقهعنالشعراخرجواقدواًنصارهمالمدرسةهذهشعراًءان

والىوالمصر.الخيربشجرةالمعرفةوالىالقمربجياةالبكرالارض.الفلسفيةبالابحاثالخنوءو،الذاتي

الصورلآيحولانه"عنهوقولالذبم!بالكاهنالحضارةوالى،الثريعةعنالتسا؟ليصج،اخرفكريلئشاطملحقالشعرايصبجوعئدما

."مجرمةوناركبريتالى!رضالاهممنللشعريكنلماًذا،الشعرلماذا.اصلاوجودءمبرر

ااً!اعر.عندا!مموننوعءلىيعترضانللنا!روظبعاوالناسالشاعرعلىو*يسرالاسهلمناليسا؟الميتافيزيائيةاًلمسائل

المضمونهذاعرضكانلواًلقاعدةلهذهنخضعانبودناكانوقدامكافيتئهائيةولامروئلأمنبهابما،النثربلغلآالمسائلهذهيبحثان

ولكن.السابقةالاجيالشعراءمعالح!الهوكماصرفافنيةعمليةالفكر.و.معمياتالنفسوامض4كلعنوالكسفوار"نحليلالتوضيحفي

هذهتصصرعندما،وللحضارةللمعرفةالنظرةابهذءالقبوليسعنالاواللمح،المباشر*تصالوأداةالبمئيةاللغةوهو،الشعرأما

جوانبالاقصاقدهفيأفكارهتشكللاحاويخليلمئلشاعرعنالنظرة،و!لهفكرهالىلا،القاريءحسساًلىالشاعرعالملنقل،الخ!اطف

واتهامسبالسالحضارةنعتاننهتقداننا.متماسكفرينظاممنالتيالميتافيزيلاليةالقضاياهذهلئقلاداةيصبحانمناعجزفهو

الشريعهوانللبراءةوقتلالطبيعيةالفطرة1بحقاًجرامبانهاالمعرفةلايستطيعوالتيشيءكلقبلوالعقبماًلل!نيمعيئهمناًلشاعرئرفها

!كاشبور!ماار!اريللاتجاء!اداموقل!ايث!كلمدمرةنادبمخزونهوبلاستعانةوذهنهفي.باعمالالايستوعبهاانالقاريء

الطبيعةاسرمنللتخلصالطويلنضالهفيالانسانعليهاحصل2التي0اـمقافيا

العقبمالانضباطحالهالىالغرائزوسيطرةالجهلحالةمنوللارتفاعاحدوهو،حاوبماخليلالشاهراننقولماصدقعلىوالدنليل

.البناء؟والمعر!*"الشاطيءجنية"قصيدتهبأناحس،الميتافيزيكيةالمصرسةاساطن

بامكانناكانولو،الفكربماالموقففيالتباينهذاجانباوضمناولوتحملماالقارىءيشتوعبلاقد،ا،رابمن*يخرالعدرفيالمنشورة

كانتلوكماالقصيدةعلىوالحكمالمقمعةاوجودعنالنظرنصرلىانبتفسرالقارىء،لهذاالعونيدمدفارادذاتهتلقاءمنورموزم!هعان

اياهاسلبناالمؤلفاحبالتي)حريتنامستعيدين،بحتافنياعملاالدليلتعطيالبادرةوهذه.القصيدةضمنهاالتيالطلاسموفكالربوز

بخينا،تثبرهاالتيوالانفعالاتالعواطفلشتى*ستسلامفي(بمقدحتهالتفاصلغةالمدرسةهل!مفهومفييعدلماالشعرانعلىالدافع

بحيثالمتناميةبالعورالغنيالرصيفالنوعمنالقصيدةلوجدنالغةاًصبحبل،المباشر+لصلالغةولاوالقارىءالشاعربيناًلتلقائي

وعليئا.والحيوإفيالدفقزاخربيولوحيابناءالقصيدةمنتجعل،وسيطةبوسلالبر*ستعانةبعدا*القاريءئفسالىتصللاتظظت

اشنطاعشعرءفيالفكريةالمشاكلبزجتملقهرغمالشاعراننقرانينطلقالشاعرفلا،للشاعروالظسفيالفريبالقاموسا!رءوهي
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دكللتلن...وكلقةفيمبنمواندفاءدشيقةحركةفي،هنا،الفنيصنيمهيبضان

...بديدمنيدرر.0ياعماتيمثئ.الناجحالشعريالعملصمبم

*حساسجدبمنلعارك!اهيدلعليا!طعهذاكابةاهيدانيالشعودعنيعبرألفبيالرانعالمقظعهداالى.اشرانويكفيني

الئيالشعرهناقراءعندهرقهالليبالهنلا*!ساس،!ممطالناتوبجريانغنامرهافيوبانننا!ر*رضمعالحميمبلالتحام

فيالقمر!لائلاوالنسيمرقةبمثلنغمدموتترقرقىكلملالهكنس!:ااًلخصبةحيؤيتهافي

يقوللاالشعرمذاثلقاريءوي!،اليمص!ةملىانسحابهماالوهوللاشبرنيماذا

الشا!ر:معيستببل،يلهث،يضيق،يئقجسم!ي

اختلعباممعيمشهضول،نحورا،نحضة*،ملفا

...ثرفتانطعمرفيتفتحتمطاويفيي!جالبريالنعنع

ا"نو؟وري...الحلموكسع.السفبئ

يحملاناراد،فقرةكلعندالنق!بوضمه،بالشاكلو،نيبهييباوديتياقفلاوالريحان

امكنهمالنخففوالسين،والمتمةالصمتمنيمكنماحيرشعرءالوهول.قطعانفيهوكمرعكلهو

فييضعهوان،العاديةالحياةوكرةمعاندفاط،القاريءتوترمنخيولكزحمهاالبحرخيوللمخرهوكروح

الشعرهوقليل.ودكةوملوبةوسكينةوهعوءالطفا*جواءحرالخلييومنسحلرش

والطمانينةبالسلامشعورمناًلقصيدةهل!لحدلهمامثليحمثاللبهاة2مرصفاءالطريأللجسدويظل

الجنة.اهلحياةعنالمقسةاحبتمثلهاالتيوبالغبطةلهعهفييحوموعنقود

العربية،اللغةمنيستخرجوااناستطاهواالشعراء.منوقليلالزوبمهمليههبرتوماهبرت

كلاداتيمثل،إاًلجابخبةالصحراءللبفيول!التيالائةمذهولونهوا!ةقونوحشيةبصورة،اننم!ةالكلماتمنالشلالهذا

-..والصمتبالسكونمبطنةكونالقوي*نطباءيعطي،لمنحعي1والربالعطفاثواتالىلجوء

حينماوبخاصة،جممثهامنكلمةكلمنينبعالليللحنينويا.الذيالحيا*ئدطجاوالحيويةالدفقةممنىويجسدالقاهربالزخم

التياللوعةوكلالثودوكلاًلمحبةبكل،دمشقعنالشاسيتحمث.الماننافييرسخهانالث!اعربريد

لمجيملأ:2اًلمدينةلهذهالعروبةابناءكليحملهاكلحسشاتتصلشوشةلفارود"مسافرةألىأ"الثانجبةوالقعبيدة

...دعشقفيطوقتمرونةاولافيهااحببت.ضعفهمواطنوبمض.بة0.الحديثالشعر

..فرو،دينعنفتشتالمتغهـ.--االمتتابعةالنفسخلجاتلمساوقةوطوامحيتهولمونتهالايقاء

...تحتريمادالتي*هينفي.والتموج*مادمتغاوتةذاليةانغلممنيصاحبهاانيمكنوما

و*ر!السواده!وخلفالقلببميزانهإهمكيزنالليالوجدانيللأقهالانيافيهاواحببت

ومرفي.6مر،الوجوءكلفيطوفتيتملك4طالرعكلماكهافيويصج.التلبميزانيزنهاممااكثر

..هبنكلهبرءصو!فيهوضمهك!يجوفيبالغرديسعدالذيالشاهر

...لعسقفيكميءلا."المسافر؟"

..وللقانتطر*.شيفيتصباياميتدقرناته

كختنقالشفاهعلىكرللموافني!الواًرءدافينبعاعما!منتمطق

أينعول*شماءوجبهة...وطارهئيهةضمئيبلامسى

....واحتر!...افلارخامناباليدالئداء(لمسوكت

واليبابالنسهوبتغمرخعراءوموجة.خطوهاووقعبل،الف!وزيتينبحينيهاومضةوذكرى

....الحع!في!غيبولوهةطثريياطلايرييا

سببهاثنعريلامفزعةصرخةالشاعريحرخانالى*مانتناتى..تسوعدميفيكطالر

...!ررات،.4مدينتيفيالليلالدرجفيخطهوقع

الضب!فياحوضانوائتظرى...طرقت...وطرفتان....وكلقة

بابهالجدادخلفمنفانشقاًمبيرجمارييا...الصغيربابييا

الشضعؤةسلا!حزينببه...بالوه!الطريقتألق

...لعشقطىعبرته....يدانكوةمنوا!ثرقت

نحر!لدالعيونصمتفي؟لعار..بالحناننديتان

حظهلبينالعلاقةاكافيبالوضوحلنايح!ربمالثاعرانورغم...ططرييا...طلالرييا

يصفهاالتيدمشقوررينةعنهالالتعبرارار،التصالنفسيالشعوراختلجبأعماليلثيء

لتأطرهل!محاولتهلهشحرونفلالنا،واللوهلاالحبهذابمثل....ثرمتانالصدرفيتفتحت

مكلاليابعداولاعطاإئهامنهاانطح!التىالعاطفيةالوجداليةاللفحة...المكارواورلى...الحلموكسع

+لررها.وعمقصونقهافييزيدوزما.ليا..:كبعيدفي*جراًسودقت

+لمداممو.شولثةفارودقصيدعلىننكرهالليالثيءاما

.التي،الحيوقةالطاقةكلاستنصت*ولىيررفىاثاطمانسلا!ر-."!ولر"على-مطلبعأطبعت

ال!ظمي!يحهاالسالمعبرسهولةهعلالساعروامسرسلافيهاالركير

بتجرر.موهموعىقصيدتهقراءالشاعراعادولو.المثرحكثعرفى

حماليةرلاعاطفةئ!ضةبايلرلا*خ!المقطعوانورأساتت

كهخررعدث-نجاعحهلمقطمبعثىللشابيكالعثمجالثةما!دمافيةلىلبترولوجدللاه!تفناء129222:ظفون..يأ
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"تمااوبنتهماكللانكادوبالتاني،الشرائعكلولرفض.المطلوبنوالغنىالكم!

وحماستهاوايمانهاوبطولاتهاوعقولهاودمائهابايديها*نسانيةالنوعمق،عديقمحمدلاحمد"رماد"الثلثة1وألقصيدة

مذ.فيتلتقيكلها،كعيرةاقنعةتحتتتلاسالتيالم!مواتهذءبحارخلف"حبيبغيابعنايضاتتحمثومي0الرومنسي

القعببم!..جدوىدونلعودتهالترقبوعوات."المولهانالصمت

التعاليهذءاليهتؤدبمامافجةبصووليجسدالشعرهذاالعاطفي.المحتوىعادية،الصورطرية،الصياغةعاريةوالقصيدة

ومستقبلهالانسانمنحافروالياسالر!يللمجتمعتعايما!.لحلالية،.المجالف!يقبهيسمحممااكرعئعمانقفأننصو!

ثيءي!قولم؟نعيشلماذالناكانفماالحسنلطافر"المقابررقصة"*خيرةالقصيدةاما

واشاهـاتوعباداتكلماتتركممنفيهااستوقفنامالولانذكرهاان

يبابعينمملفيوعثشبرتعاررارضاطر.لنفىالهلتقزز،قاقممقبركياجولاضفاءالاتهدلىلا

كلفيبعدلجدلمكاناذا،انهالشاعرلهذانقولاننريدانناالموتومعانيالمقابربصوراللعبفيالغلومدىعلىو!رلل

فلا،للعيشكايةاًسباباوهثبراتواياتروائعمنحولهيدوهماأعيدالقصيدةهذهبهاكنضحالتيواليابر،والضياع،والجفاف

لنوهو)فعلواذاً.العينصوراءماالفنبةتطيمنيمنعهاحد:المقاطعبعض

ذا،وبشعره،بهللاهتمامالوحيدالسببلا*قلعلىيعطيئا(يفل

يعمل.ومايقولماببنفاضحتناقضمنهناكيعودلا
و.اًلزماناناوحيد"

نظر.بتهمبخطاومعلميهالحسنظافراقناععنمسمؤوليننجدناو!...حنانفياسالهاقبود

منهاتنزعاعينهمامامجديدةنظاراتوضعضرورةعنولا،الق!لمةالوجودانواشعر...

والرعب.واليبابالنعوشوصؤىالقبورمناظرورود...حدود!الىظام

والنضالعلىالعيشالبشرمنعنالمببارينيزيدمااستمرارفيفانوالزما!انا،وحيدواني

اًلذبنوانالموتدوافعمناقوىتزال!الحياةقوافعانعلىيد!ماس3س

..-..طريقمناما

لذلرلنعام!و،اولئكهما!لسالية+سعيظلومانييكلطريدمهبولونو!ممماويرنهم....الهمىأما

واشواق!موبأحلامهمالطيبةباراداتهماغنائهاعلىويمملونبالحياةس3س

ولوالموتيعرفون!فهم،الملهمةاوالبناهوبأممالهمومطامحهم؟ألروإقى؟م...

.*رضقيورفيمرةالفدفنوا...م!انلاالى

سعدعالى-4س

..وام!لن!كخوضشمولس

--أصى-صه---محسه-صم--عى-----..وكرودمبعيوننبةح
ائمفساءبدون...نعيشونجيض

مستقر.ب!...يقينبدون

االنتظرالحضارياًلكن!صدرددبيوكرحم...تمورقبور

بشركسعى...قبود...قبور

المغر*فاين

إلفووى!ماالعررالثوري...6شيءيبقودم؟نعيشلماذا

رف!ومدى
يب!ضا!لافيو!شش

كتهيناب!لانحسوعرنا

صفديمه!عبقلملابعيئهنانظللماذا

..."رفينسعى...الوجودوراء

س7-.

ألاتية:الابحاثعلىويشتملافولهياثيو!ن

الثوري،المراهقالثورى،الجاهلىالثوريرمبهيمدوليل

الثورفي،الفنانآلثوري،القوميالثوري،اًلاجتماعي4ـته

الميتافيزيعي..0.*3بعووامشي

الثوريالفكرمظاهرجميعتتناولجديدةدراسهئعش"واصل

وغربي.عربيمنالمعاصرالميتين؟مرفيوائشد

ليملم!لمخعمنالبمنكا!مكإهوءملهاشطنممليقرااىاور

الطسئةامنالقحمةطتعاليمبعضطىلألتهافتكارثبلعحدييالى

بيروت-.اًلهطيةدارعنابمدلييتحلمسيالشاهرمذا؟ل!يتهيالممجتمعفيالوجودية

257178وفون.:1813:ص.باكللقصي!لا3هلهفييلخعى،هي!هثصفان.اوباسمهاسمعان

01باحثينابعضالغربمناستوردطالتيالمرية!!دارساض

-!ح!ى------ا!ى-الحدودكلولتحاو،،كقيم!كلوللشكوالييئ.ولاضعاهة.*لمان وهلمدمالقبورحافة!لىوللرقص،الموءلمعارلةبالد!واهوالمسصلة
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ول...اء11ص!!يكلي،،،88"***!هصي**"،سيهيمي8،"،،"،!ه"8ء"""صي،4،،،ت،،!ي

عرلنيائبطافلجتلمجاحدلسكلللولسبطاولى.بإلقطالبووابرزوأ-صى!رفظعحىجمبرلم،!أ
نظرلفتتقدالنطاقةولعل.الادادبهافردتني

اماميتنطوجم!التيالم!سافاتبتأملفث!غلت،اتقحم9**?*ء***ء*******بر،،،**،،-،،،،لن،44**

يحاو!لمالهماالاالمعابلا!عدكلجلساسايىا

ناعلىالجرأةنفسيدياج!لمكمااستي!ضاحيلحسر!حروترزاص!!!ص

.الصياحبألقيوشحهاالفجربداوقدبممرعة

المتفحصةالنظراتيفهناك..يسيرةغير.لجربةالاولالعمليومان،دقيقةبعشرينالموروقنلاستيقظت،صياحاالرابعةتبلغلماالساعة

..غهوضكلهاملفاتهنار..المستخفةاوالمستنكرةاو..المتسائلةاوتنتظرنس!التيالعملتجربة؟.النوم-ليلتئذاذقلماننياقوللالماذا

تقلصلقد،اعريهاانعلييتعينرموز..اخرولالهااوللاارقاماملكهما..اللتينالبذلتين.امامانامانقبلطويلاوقفت،ميرةالغدفي

راتنيلو..محشودةجبارةدائرةفينكرةمناكثراعدلم..غروريررتهالقد"اميفقالتالرماديةآثرت..واحدةاختارانعليكان

..واحدةمرةبيضتينآكلانعليواستكثرتنفسهالراجعتعمتيالنساءتستطيعكيفعجيب..ا!خرىفالبس..المديرقابلتحين

يوميفيولكنني،مهمااكونان-يوفطنيمنجاءوقد-افترضتلقدوربطت..لابساكنتايهماانانسيتلمقد،التفاصيلهذهتذكر

البيفتيناكلتولقد.نئرسكلبامام..خائفهرمناكرلستالاولوثت،فاسببقظمباحاالرابعةفيرنينهالتطلقالصغيرةالساءة

نداوهاشعرنيوقد..يوقظنيالصوتجاءحئالتالياليومكرفيفتطوعتكظنيباناميواوصيت،مراتثلاثفجربتهاتخذلنيان

شكركلمةبايةلاتمتم..الناببفتحاباللماننيحىبالاهمية..العاللةفرحةالوظيفةفرحةكانت00جميعاوابيواختيعمتي

..ليتخطرإلمجلجلالرنيناننعثوحين..الليلةتلكفيتمإماازقالماننيو.اًلواقع

وقد..مرتيننناقشهافلاتعببلاتنانستمريءكثيرةاجانفينحنواحدة،واختيوعفياًميوقفزت،فراشيمنقفزت،الساعةمن

ازاءالزملاءال!!امىيقيمهاالىتيالثلجشلة3اذابةفيأشهرافلحتغرةلخائهامثلاعرفلممائدةنيلتعدوعمي،للحلاقةماءنيلتسخئ

منبنئيءمونهلاستقبلالبابلفتححنىامنيمعاولةلون،فجركلووقفت..تلمعهبحذائيفشغلتاخياما..موظنااصبحانقنل

نابعد-زملائنمنزميلاسمعتحينليمفافيةمناكثرركانتبلحناضطرابيواغطي،الطرقةصابونبرغوةوجهيافرشالحمامفي

الزهلاءازاءالقدامىيقيمهاالتيالثلحكنلةاذابةفيشهرعثرةافلحتعمتيفساردف..الداربابعلىرصيناقرعاسمعناحين،اصفر.

والا..سامحةمنانضباطااكثرهيفؤادابيطرتتبانيقول-الجدد(نافسارعت.بعديبدألمالناسنهارانتذكرتاًذ..ترددتثماليه

الىتوصلهسيارةيوميايركبان،الصبحنومةقخذءاذ،لت!لفلاسالنفسىواستجمعت..الاخراناترددتالباببلنتحينولكئني

.0القطاريفوتهاذحيفافيالعملمركزاستيقظتهل:يقولمنسمعتالملتحمتينالرفتنوراءومن.بةمن

وشخصيةاسملهيكونانيمكنالغ!جرطارفىانشعرتمرةولاول؟بةفتحيسيديا

يرددصوتمناكترليبالنسبةالساعةحىيكنوم..ومدمحوظروفالطارقكانالبابدتحولما،اعالجهاالباباكرةالىيدجميوم!دت

بالصددةاليوماكتشفتولكنني..تختلفلاوا!ةعبارةفجركلفيكومةمناكثرالسوادخللمناتنبناناستطعفلمالراجهعادقد

..ايضاوجهلهيكونانفرورةواقرضت..اسمالهانعمتيتضعولم،فنعجناحلاقتياتموعدت..الدارعنبعيداتنحرد

.النابففتعترجليهمناسرعكنتالتالياليومفيبابناطرفىوحينانلابد"..اليقينلاينقصهابلهجةفقالتذكائهاعلىلتدللالفرصة

."؟!حيانت)):قالثمحماسةبلاتحيت!علىردراننواذ"001اًلعكومةتوقظهفلماذاوالا"مهمة"فتحيوظيفة

تربروطربوشاسودممطفتحتيختفي،عمرءمنتصففيرجلاكاناحساسوخالطني..ترددبلاتمليلهايقبلانغروركاواستمرا

الابوابلتطرقيرهـتمتدمناكثربانهيوحيماهيئتهوفي..قاتموازجراختك!..لقمتينفي.تيناليهوابتلعثيابيارتدبم!وانابالاهمية

..يتقمماويتاخرلامعببنموعدفيالىوانطلق..بالمعطفنفسيالثدثم..نصائحهااذنيفيتصبوهي

نافال..فاعتنو"تفضل)اقولانالىمسوقانفسبمووجدتعوتهايغيبفلااًلمشقوفىالبابخللمنظهريتصفععمتيوسواتالباب

واستدارلحيرقيوتركني..ويوسفاللهوهندغسانيوقظانعليهتموجاتفيمداهعلىمنطلقاارتفعالذجمياًلمؤئ!نصوتثنايافيالا

..الطريقنحنمةفابتلمتهمانوساندياالساريناذانفيفيقعالفجربياضمنشيمخالطها

حد،ثيفي-حاولتالعملالىطريقيفيالقطارفيواناولكئني.الربحلسعاتمنالمتقلصةالملامحانبساطعلىباعثا

نفسيفوجدت..اشخصهان-نيصديقاصارالنياللهعندمع.(،الئوممنخرالصلاة"

..عليجدي!ةتكنلم..حقاومؤثرةعجيبةقصةامامعلىحذائيبضوضاءشعرتمرةكو!ولنائمةبهانتمدينيولكن

بحيثطيبونوهم3..اهلهالكلمشاعؤقع!صها..صغيرةبلدتناانخىراسهاختفىفرانبصبيلالحققدمبماستحثواناالمبلطةاًلارض

الني!وجيراننا..وانا.واختيوعمتياميجميعاحزناولقد،يحزنون/..مجييةلبتفيالاذنين

..المأساةظرو!بكلهلفوفةقصةالنلمظ.نلقفتعشيةعندناسهرواظاهرفيتقعنسميهاكما"السكة"او..القطارمحطةكائت

قدالقطاروكان،فناخراالمحطةبلغالنيالحديدسكةموظففؤادقصةوتمركز..العريقةالتاريخيةاسوارهاعلىتمردحدثافياههاكان"عكا"

خذلتهيد.ولكن0.الصعودمحاولاالعربةببابفتعلق..بالتحرلراخذوعلينا،للمدينةالجنوبيهلبوابهامنفزينالكيلوحوانيبعدعلى

كتلةالغضالشبابوغدا..العجلاتتحتوسقط..الحاجزفافلتناشسطمركزالنهارفيهو..اثريبخاننمرانالبوابةنبلغانقنل

قلب.لهالشيعملاتتحتالمعالممختلطةوالسماسرةالتجارمنخليطواهله،القنانومالالحبوبلتجادة

،عرفناوالحديداللحمدراماتلولداسبوعاوعاشتالبلدةحزنتوحينعلىمفتوعحبوبكيساجمم"مالىفمهيمدالحماركان..والمواب

..القمالثىسوفىفيصغيرةدكانله..نجبوطكاجرالقتيلاباانعلىوالتاجرصاحنهبينالمساوهةتئتهيانينتظرهو،دكانممخل

اًلمغير..حجمهنظربمالفتوميزانهلونةخيو!منمعلقةضفائرعدما.الوجوهمنوجه

الحريريةالخيوظمن"درهمين"قدرلهااًششىانعمنيكلفتنيحين..السابلة.منخالياساكتاالفجرذلكفياجتزتهحينكانالخانولكن

بلبسه.تتغاوىالذي"الاويه"منديلبطرفتملقها..الصفراءغدوتاننيتذكرتولكنني،اركضانفحاولتوحشةداخلتنيوفد

التفاميلبكلعاودتنيوحن..عامبنماقبلالىيعورالقصةوتاريخالمسعافةوالطعتالبوابةمنونفلتالخانواجتزت،فا.نادتموظفا
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الزهماءاينوبويشقالصالهـ.الأ!ثيطلألأ،بشةاظعا!فلههقطرقة!ن.،ععاهبياسالاننسيتسممتهاقدثنتالتي

دولان!....ضجعوعلا،ال!لىعلىالعحلاتومر:ت...الضيابيان.استطعلم!لكنني..الموظفننعايقاظفيالاببهايقومالتبمبالمهمة

اما3هذهت!ظم..!لابتعاثفيواد!لت،المحطةعنوابتعدضهي،لإهياللهعبدوقصتمكتبيفتركتالمساءحشفضولياخنق

.حم!ةتفاعيلصيتمي.0سو!اءنقطةسوىعينياًلقنىبموتسمعناعشيةحزفئهاننياذكرالنياًلحزنيفوفىبحزنلدنه

خطرت..التاىاليومفجرفيبابناعلىالطرلىسمعتحنعلىآلىالوحيدولده!قدالذيفالاب.0.النشعةالصورةنلكعلى

يوذلمالر!يلإتبلارتياحوشعدت...الاسيتفاصيلكلليواحداًيوقظهه!ابنهزملاءعليويطوف،فجركلفيينهفياننفسه

..سما!طرةتحتللمحطةبييلحقوهوالرجل..عإلهتحتودمالحمايتكتلواولا..القطارعنيتاخر!افلاواحدا

يومن"بعدبابيطرقهمدمويئذاكمنائهبناربط"وللىاتندرانوالىتضيت..العشاءمائدةعلىونحئلاهليقصىوحملت

مطيخنافياليريسسعلغطتلاشتف!كلقاتهاًناعتق!تلقدوذوتامي..بكتلقد..الطارلىساًكش!وأناعيونهه!امناهميتي

فيالقطارعيدأللهسمعتصنضور.عمممن؟كمتولكعني،القديم..قطالمضغعنتكفلمولكنهالوءبلاانفعلتعينيهامابننعمتي

".السيبعقيتساكلفنضت.0التالياًليومصباحفيشعاطفةتبدوانفياجننهدتولكنها

اشنفرابناوكات...الثالثولاالثانياليومفييحضردلماسبعانقضاءبعدافطارجميلتعضيرالمنهوضعنكفتقددكانت-

دالتي،عمراالعودةطريقطوالشغلناالذيالموضوءهوؤفسماؤلنااكركطتانبعدتفنحهاسرعتضنىالبابطردانوما-عمليعلى

..القماشبسودالصيرةركانهفيعنهاسالانبتكليفياتنىيشربانواقسممت،وفنجاناقهوةدلةدحملت،الابيضبنقابهاوجهها

اًسالاندافكلرت،بالييتاقر.اتقبلالسولىقصدتولقد..البال!علىواقفاولوقهوتناالرجل

والعادضة،منلقةكانتبلغتهاولما،بالضيطدكانهموقععنمريئندفقتالمذيالفارسالشتائيالفجرذلكمنواحدقبلاسنورمذلمككان

..مريفياومسافر":ضال!جار.فسالت،عكانهافيال!يديةحفرهاالتيالاخاريدفيإوتتجمعاًلمنلطةالاذقةتفسلالمزاريبمياهفيه

بضاعننهمنشيناتبغيكنتاذا..نساللاونض،الك!آقليلهو..يالاخريالبلاطةبيناًلزمن

،(...،احسمئمثلهافلديتاكلتمذذلكعنكففتاننيالوافعبل..ساعتيربطتقداًكنولم

فيبيتهعننيبحثا!على!اصقنالعبداللهالخيروحملت.تحستبالدفءمستمتعاكنتولقد..عنهاانضناطالايقلاًلطارقاق

د!..انزعاجاالجهعاكردكنت..حقاافتقشاءفقد..الندعلىالطرقةاسمعحتقاميمؤجلا..ممطةامامتتكومكقطةلحافي

الغدفيرحناولما0.بهالمت!هكةفيسببااكوتانضث!يتالىاحفل+يالنظرلمولكتياللحافعنينفضتبلنننيوحين،الباب

بناالامرانتهى،التقريبيموقعهمنسالناانبعدبيتهعننفتشبالرجللافاجأالبابولحتحتافطاليوالتهمتثيابيوارتديتساقي

اللقانالفرفنانبممماتقعباحةالىيؤصلانهفهمنا.خمشيبابعندحفافيعنالمتمساقطةوالقطراتالخ!ف!يفالرذاذيتقياتيحاللواقفا

ارجلكاناذاعماحولناالتفاولدينتلناولقد..الرج!يسكنهما...اليابظلةتحتبوقوفهالاسطح

لقد..بالرجوععبداللهوهغ.ذلك!انكدااليومالشار؟فيمرقدأ..كذلكاليسمطرصياحسمسرعاالبابمنامرىوانالهقلت

ابررانبوسعييكتل!..اقتنعلمولكني،سؤهررجحانآثر:رقومهعئيعتثروكانهفقال-

امالعانالىرفمنيقوياحس!اسهجرر..بشياقتئاهيررآلقد.عليكفليلاغخرتاننيالواًفع..المطربسبباقفلم-

بركةدسطهافيمبلطةلاحةهنلاوكانت..فانفتحالخ!ابجيالباببداتلقد..فليلااخرنيقدالمطرهذايكونوقد..غفوةاًخذ.فني

عا!باتفننةشبماتالمبلطغ!-الطرفعليقامتوقد،صغرةلتبلغلديكفليس..ابنييااركض..بكوانتهيتباخوانكاًليوم

بالعارضةيثبتلم...آخربل!انتصب!امامي..الاورادمن*.بة-لقائقعشرسوىاًلمحطة

عليفردالبل!ر*قت.0العديناحد!وفميالمتدليةالحديدفيكان..الوقتمنلاناكدقليلااقئتبالرطوبةالمجللالمصناحوتعت

الصوترأثاد...سعبهاللهواششلرثنيةوقوعت،الصمتورفعتفوتيوجمعت..البوابةلابلغتكنىلاتكاد..دقائقتسعهنالر

فوقفتالبامةطىيمثرفمجادببيتنوافذاحمىمئتدلتامراةانتهيتحنسرعنىمنوضاعفت..مهرولاالطريقاًقطعقم!ميالىبها

فبفشض.يتحسسوهومبداللهدقال..نقعوعدنا.0بفضولترقننالالتقطاقفاًنحاولتوكلما..المسقولىاًلخانومنالمبلطةإلازقةمن

الخؤ9ا!اجسيفيثارلقد،رض!تولكتي."نعودانلناأفضل"قنلكأنت..واللحمالدممنمختلطةكتلةلعينيتصمت..انفاسي

تشفتح،ظمحرةاعالييصيفممرت،ضموريفيالايلامذلكواوجعنيالىبهمايسمي.0سويتهـانفدهانمثليلهانساناالمقطاريهرسهاان

..ادت!صتظهرييحملهاالتيالقوةوبكلالنل!عكلماكأت..ماساةطعمفميفيفاستشعر...الحديدسكةدائرةفيوظيفة

الب!انشرفت..قويةلدةاكلمنالسقوظ!لىموشكاوبمنت...فريبةفوةلقسيانراحس

-.قنحقدواناصمدانواستطعتيتحركلواقفوهوالقطاروبلغت-

عند؟يئتظرنيووقف،"لمخطميمالهوفنيانبعدودخلتانبمديمشياًنبالقطارخليقاوكان..الانفاسلاهثمكانيآخذ

..التقحههنابكللهثأنلاانهع!ليدللالغارجيالباب/يسر..لمالقطارورلكن..العجلاتتحتاسقطالافالمهم..وصلت

وبقاياخبزمقممسراتعديهامايةوسطهافيفرفةهئككانتعنالقطرمنعقدررقائقالىيعتاجطارئابسيطانجللاانو!منا

منهـسانفيها،-مرخليةاخرىفرفةالىتضى،طبقفيطعاآالتيدورتهمنالكبيراًلساعةعقربيننهيحينالعادةهيكماالتحرك

خمنت-ولقد،رماريةبيطانيةمنبررشمنسقواـحد،الاسودالحديد...قطمنهايتعبلا

...فىقهمتكومة*ظيةكانتضد*خر.اما،الميتللفتىيكونانالمطرتثربالحقولكانت..اًلمقنوحهالقطارنافنهكلومن

الفمفاغروجه،لعنيحننخانتنيلأيلغهشجاعيفاستجمعتالتيالمحطةوكانت،المثقلةقطراتهةو4تحتالاعشاباعنادفتتكسر

...زجاجيتالةوعينانالبضائعاوالامتعةنقلمنانتهواالذينبالحمالينتغعىتناملا

الخزانة..الغرمةفياخرشي!ل...ميتاالرجلكاتاركزوكنت..ويتفلونالشاكياكوابيرشفونالانويزعلىفجلسواس

والمراة...مص!ببساطالصروشيوالديواث..القالمةالصغيمةالرجلرأيتحينوالبيضالككبائعاًتأمل..النابعلىعيني

0..بشعوجهطىكلفممانهاعؤاءبنقعالمنقطةطربوشهوينفضوجيهيممسحوموالبابخلالىهنبىيبدو..الطارفى

..؟حا،لطساعةهنا!كلالت.بلي..حي!ث!يهنلايكقولم..بصعوبةانفاسهويلنقطالمبلل

0..تكتكتكيقولوصوتها6يميللىقاصها.مز.الجدارفيتقومخشيانهام؟مسافر!اليوماهوأالمحطةالىبهاشالنيما

عرامسمبرةاستطعولم؟..بةوصولىعلىليطمئنخلفي!دا،القطاريفوتنيان

!!



،م!هغلأ،،لأ*،*ق!،8-ت،ول*،ر،مس،ق!كي*ك!،*،،،،ي!قمم!-،،8،،!هيه!،كلم،مي0كيعي

ما!رلم0ئى4ءولمصيرف!جممو!أف!

"
همتلىبالاء!فهـي!:

!ه"ر"4ءع!.،-يه،"،"ر،ر"

السياسيثالعملل!حرتصملوجودأاي،ثيانياوجوداً.ا)خفئيراحراجتلقاءالاحداثوضعتناكلما،نزللم

وشو!رهما.عاليةمعاليةسوىلشتابقوميالدكر"شكلةاننشعر

بفروردلا،يشعرون،أدطورهذافي،المثقفوندانلعدهـدابحيادالألاتحيابالتاليوانها.تهذالقوميللحدث

دالوابل.مستملهبمنطميهتتسم،مماا!ثارايضاحاتشكطالموميةالثورةبعفالأذرواتهاتقيمولا،الحدث

منهم.لتطدب،امداهمهعمديهحاجهامامالعسهميجدونانغير.اخرالىحينمن،اليوميالعربيالواقعتجتاح

وهم،المعردهحهلبهالىبهمولد!ع،الصر!برالعمل4تاريحبفواصلبينتورتهينتركانان،ألقوميالحدت

عندهم،المطهـدقةالحعيعهبمثابههو،واحدباهرالألأيتمونالىبحأجهالفوميالفكرفان،السحياسياالتحررنضجءن

مجموعي،طغيانمن،المجموعيالتحرراجلمنالنضللالهيتغذىكانوانمهو.مستمرةثوريةنفسههويكونار

النضارهدايثنودم.الأستعمدرهي،يو/ميهبصعهيتسمولولا،الخاصاستقلالهلهانالا،العامةالاحداثمن

ثشبهغفل!علردألىبحهاجههومابقدر،!ثرالىب!جهجملةمناعتبروانصا.فكرالسميلماالاستقلالهد-ا

أدخطرضد،دلاكل"الخامالوجودبتحفيمهيقوم،عريزيلأتحكمه،ذهنيمستوىفي،الحدثعلىاللاحقةالاصداء

عضويا،كلهيكونيثاد،سلبيموقفوهو.بهماالمحد!بذللمثوهو،بزوالهوتزول،رانبثلقتهتنبثقبل،تقيمهولا

ألامه.لوجودالحيويةبادقاعدهمدحمااو،العابرةحفهيةالص!المقالاتتلك"نباكثريكونلن

ايديولوجيةمذهبةالطور،لاية،فيهذا!جالثمةيكنفلمترافق1)تي،القوميةوالتوجهيهات،السياسميةالتعليقات

كلنمابفدر،لداته"جرراتالنضطديالعقليطهدبلماذاهـى.الجمهورلدىألذهنيالتوترمن،لترفعللحدث

متراسبرحوكيانيةبصورةتوجه،يةحيكلامكارياتيطلباحدالعوامل"نهوتصنع،النضاليةالبيئةفيتدمحهدرجه

وعتادد،!حنده،لعربئالمكانميالنتعخصى1)عدو،العدو.صميميتهااذكاءعلىعدةالمسل

المخيفة.وآلاتهنحدداًن،الهحديثهذافيالمضيقبل،عليناانهوالحق

العضويالفعلردوحدذفياًيديولوجيتدخلأيانجمل.القوميالفكزاًلتعبيربهذانعنيماذاتماما

هد!اناو.لهاالواقعيا،ترامحصلةمنتمسدقد،هذاً......بة.

فينحصر،اللام!الأةيلقىسوفالايديولوحيالتد!لذيهـ!حولأرأءجهـملهججطتاعمولعلىسيطرتلمد

.،.....المخططعنالعاممخطهـطهافيلاتخرج،القوميالفكر

الزدويسيراحأدلىانمثلاالعملنستطيعمالسماعلااوأبلمعرل!حموالعملامطاهربينباستمرارنربطموجعلتنأ.السياسي

فترةخلالالمار!يالايديولوجيالتدخلو!قمالا!!ف!،فلخص،الا!رمنمنطوء"وبيناليوميالسياسي

هجوماقدم-يعتبرانهرغم،العربيالنضالعمرمنطوللةاًردفناانمالبثناثم.السحياسيالت!حررعناهدأفجملة

دخولامنذ،الحدلثهثوريتنالهتعرضت،ايدتولوجي،الاجتماعيةالاهدافببعض،السياسيةالاهدافهذه

آلاولى.العالميةالحرل!لعدالغرمطخع!ارالألىو)!،.الديمقراطيةعنواخرى،الاشتراكيةعنكفكرة

..بهذأزصعداناحاولنااو،صعد؟،ان،ثالثطورفيلبثنا

منكثيربشيءايضايكتفيالمراحلةهذهفيألفكروكانةالطفاالاولىافكارنارجيطى،فلسفيصعيدالىالتفكير

ماتؤتربقدر،المنطقيةبجدارتهمالاتقنعالتي،التعميمات.الاساسيجوهرهاعلى،الغريبة،المنطقيةمنبهالة،تلك

اوسعالىتوجه،حهـمهـاسيةشحنلتمن*،تحملبمدىىءانحيا،الثلاثةالاطوارهذهفيبقينافلقد،ذلكومع

بعدفيماقلبتالتيالشحناتهذه.متظاهرجمهورف!لموذحظىأندون،ماقوميفكرلنايكونانأمنية

تحديدوجعلت.كيانيةثمعاراتالىالثوريةالافكارالبايلالايقاعذياللفظلهذا،وموجودشاملبمضمون

التحديدوهذا.وحقيقتهجدارتهعلىالبرهنةبمثابةالشعار.نفوسنافي

اعربلامالهجولححاخملمخططاحفةلمعركهفهييتمالموشودبلاعقلمبيبغعلانقطىماءرالتي،الملاثةالاطوارهذهخصائصالانولنفهـحص

-أصداءتؤلفانما،تلكبفرد"تهاولكنها.فرديةمعنويةبطورليسفهو،السياسىالطور،القوميالفكرفيها

خارحي.عاهولاأخرطورلكلملأزمايظلسوفلانه،الصحيحبالعنى
.ممخممونلكلالواقعيالمحككذلكيبقىوسوور.يتلوه

للقياداتيمكنماكان،لل!عركةالمكانيالمخطهـطىهذاوفيلب؟السياسيالتحققمشكلةفهـانولهذا.بهيلحقاحر

لمدىالقيادةكانتبل.وتظهروتنموتترعرعانالفكريةارادتان،ذهنيةفعاليةكلقلازمانلابد،فكريموقف

ألاستفزازتلقاء،الهجوءيةحركتهفيالغفلالمجموعبدولا.اقعيوجماهيريمجالفيتؤثرانلنفسها

المكانملءالمتحركالمستعمروجوديطرحهالذي،الدائميطرحهاالتيالحقيقةلنوعالاخيرالمعيارتكونأنمنايفسا

العربي.يحكمانلايكتفيالذيالمعيارانه.القومبىالفكرهذا

على،باستمرارذاتهاتطرحالماديالتحديمسألةكانتغموضها،اووضوحهاى!مدىعا،الدأخليةمنطقيتهاعلى

،حتىالاص!داءبعضالفكريمتصيكادولا.اليوميالصعيدتوجدانيمكنانهاحيثءنصلاحيتهاعلييحكمسوفبل
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هلىهمنينطلقان،ألقوميللمفكربدولا.المصت!ادالقوميعالمفي،اخرىكتايةانذفافة،وهدوئهبصبرءفأصظ

القومية،فالقيمةالاج!تماعيةللانظمةتحليلاينحو،الهالة..آلمباشهـرالممل

الاجتماعي.الانقلابلنفسيةالاساسيالمحرلثهيتظل،الثوابتهذ.وراء،"ختزلاتهوراءمهزوماالفكركان

احتماعيشعلرايننصسبالاالثوريةالتجربةعودتناولقد.الشعاريةالنغسية،الجماهيربةلنفسية1قولبتهاالتي

وهوالا/غيرهااو،ألديمقراطيةاوكية1لاشتر1حوللارادذتكثيفجمرةسوىليسالحقيقةفي،شعاركلفان

عنففان.القوميالجهاداًلىالدعوةمنبهالةم!ثفوعمتنروعيشهمن،دائماحقيقتهيتخذوهو.العامالعمل

الاستبدادية،للملكيةلنظماوعلى،الاقطاعيةعلىالهجومالشلروكان.العمليالمجمالفيخصبهمدىمن،القومية

كاناذ.ذلتهالاستعملرعلىالهجوممنقوتهلمتحكانالقائدعنبديلفهو.ذاتهتشخيصعلىدائماقادرا

كموالحل،الاقطاعيبيندائممايربط!انالقوميالفكرعلىفارزوددلك.المناضلللفردالداخليالقائدانه،،والزعيم

وفا.الالستعماريوالعميلالخائننموذجوبين،الطغيانييحياانه.الايمانمنالدائمةذخيرتهيستيمد،شلعركل

يثرآن،ألطورهسذافي،القوميللفكريستطيعكانعلىالقدرةلايعرفوالمؤمن،بالحقيقةوليس،بالايمان

تبريراتباسم،والاستثدإدالاقطاعيةضدمنظمةثوريةولكنه،يشكولا،يندفعولكنه،لايسأللانه،التعليل

بدفلا.ذاتهاالانظمةهذهبهاتوحي،خالصةعقلية.شعاراتهمعباستمراريتحد

المعتادةهابأحقلاالموجهةالمياسيةباالثوريةربطهامنأذنالسياسيةالسلبية.رحلتهافي،القوميةالثوريةانوالحق

،الاستعمارتحطيم:الكبيرالسلبيالنشعارهذاضمدمن،الجماصريةوطقوسها،الشعاراتديانة2تطرحلنما

الداخل.فيواعوانهوالديانة.المعركةاو،المتكتلةالفعلردودسلسلةخلال

طرحتقد،المباشرةالسياسيةالاهدافمرحلةانوالديانة،المعركةإو،المظاهرةوسطهو،متوتروسط

تفسحلمولكنها،الاستعماريالنظامعنللتحررشعاراتالذيالايمانهذا،الايمانفروسيةتتطلب،الشعارية

استقلاليحكمبنظاملنظامهذايستبدلكيم!اللفكرمجالا.ومثل.الاستفزازحالفيالجماهيريالحمهـاساوليدهو

السياسي،التحرربعدماعهودجعلمللأوهذا.اخرالاعتقادعنيخهـتلف،المتوتربالحيماسىالمدعومالايمانهذا

منكثرفي،للحكممنمتناقضةاشكالبينطويلاتتخبطتماسكا،.تماسكة-ايديولوجيةضمنوألمنظم،بالفكرالمدعوم

الاهدافمرحلةفانوكذلك.المستقلةالعربيةالاقطاراصدأءهو،الصورةبهذه،فالايمان.الاقلعلىمنطقيا

السلبيةالطاقةتحولانسوىتستطعلم،الاجتماعية.ذاتهالانفيوقودهاوهو،النفس!فيالمباسرةالشعارات

للفكرتسمحلمولكنها.قائمةداخليةأنظمةهدمنحوقادرانهكما.الريعةبالعدوىالانتشارعلىقادروهو

ايجابية،اخرىلانظمةبنلئياتصميمايضعانكذلكماديةأهدافنحوودفعها،الجماهيرتكتيلعلى،ايضا

منالمتحررالمجتمعهذاداخلصحيحةانقلابيهتحققاهدافانهابمعنى،سلبيةاهدافدائماوهي.مباشرة

المعركةهذ.في،نصبتفلقد.والاقطاعالاستعمار.المسشفزدللعقباتوالاطاحةالتهديمبط!اقةمعبأة

و.اما،أيجابيقكريظاهرها،اخرىشعارات،الداخليةالهدفم!ادام،الاولونالمناضلونمنهااستفادوكم

السلبي،المراععلىالا،نضاليةطاقةتوليدفهو،أثرهااًلجمهورحواستلقاءشاخصامبتكراماد.أمأي،مكانيما

الخمارجية.السياسيةللشعلراتكانتالتينفسهاالقدرةالايديولوجضةهوالشعاريالايمانكلنلقد.الغاضب

تحقيقيتضمنلا،مثلاالاشتراكيةشعاررفعانالايمانوهو.المستعمرضدالثوريالعملفيالابتدائية

الشعورتعبئةالىيتوجهمابقدر،داتهاآلاشتراكيةفيهليبرز،فرةسلمعركةلناتشخصشهكلنا،اًلمط!لوب

الاقطاعيةأي،الاشترأكيةوجهفيالقائمةالعقباتضد.-اًلاعلىالحدهذاوفي.المباشرالماديبروز.الع!و

يفغرحتى،العقباتهذهتنهارانم،ولذلك.والرجعية.،ماكانالجماهيريةالشعاريةاطرصمن،الانفعلليالتكثيف

الايديولوجيةطالبافاه،النتنطيميالا.جتماعيالواقعفراغالحماسيةالقصيدةاناي.بلاغيدورسوىالقوميللفكر

الجانبلتحقيقانجاهزة؟لحلولتملكالتى،المتكاملةالح!يغهذهكل،الجماعيةوالهتافات،الهجوسيةوالخطبة

الايديولوجيةهذهومن.الاجتماعيةالانقلابيةمنالبناع.الهادئةالفكريةالنوعيةمحل"تنوبكانت،المؤثرةالبلاغية

لمحاتبعضالاالقوميالفكرلمالمثلاا،غلألمةمتعثرةالشاعزيولدكان،الجماهييريةالثوريةظروفوخلالى

الانتكاسخدوث!من-بدفلاهناوعن.عخططهامنباهمة.الميدانعننائيلالفكبركانو.المفوهوالخطيب،الحماسي

تحقيقعنالاجتماعيةالانقلابيةتتعطلاو،الثورىبالقناعةمدعومة،.حياديةحقيقةيقدمانيسشطميعلنفهو

الضئيلةالمنافعفلا،ألزائلةالنطممنبدلاالمقخرحةنظمهامن،الاولالمكانفلهما،والخطيبعرالشلواما.ألمنطقية

التبىالمنلفعولا،باقيةتوفرهاالزائلةالنظمكانتالتييدعمانلابدمنهماكلاوانخاصة،الجماهيريةالقيأدة

ثورية،اجتماعيةشعاراتمنالجماهيررجلانتظرهامنثوريةبوقائع،الايحلأليةوالسيكلوجهـية،الضخمةالفاظه

التحقيقبامكانألاقلعلىبواعدةاو،العيانامامبماثلة)فسههويكونان،البلاغيالموجهشرطكان.سلوكه

تتفرجالتىالسوداءإلهوةهذهو.القريبالمسحتقبلفي.المنبريتصدركمأالمعركةيتصدروان.عملياثائراً

كمنطلقوبينه،"هادمسلبيةكقوةالشعاربينفجأةخافلمالاجتم!اعيةبلا.هدافلشوءمرحلةقىواء،

النفسيةانتكاسعلىباعثاخطرهي،كيانيلبناءكان،الخارجياميانيفالتحرر.السياسيةالاهداف

.والعملط.النظريمردودهاوضياع،الثوريةهـ،،الذاتيالتحرراولكن.داخلياذاتيماقحررايشتيم

الثوريةمنالديمقرأطيل!لهدفبالنسبةقلوكذلكملءالىيتوجهانه،مجموعيمستوىعلىيطرحزال

تلقاء،سياسيكشعارطرحهفان.الاجتماعيةالماديالهجوئمحماسةفقدتالتي،السياسيةالاهداف!

سفطةمناميانيالتحررسوىيعنييكنلم،الاستعمارالاجتماعيةللنظمبالنسبة،انقلابيبمضمون،المباشر

الحكمطبيعةالىتحولعندماواما.الاجنبيالحاكم0السائدء

الحكمبهرما،طاحهمنكثريفعللمفانه،عالداخليسيولد،لداخل1نحوالسحياسيةالهدفيةانعكالسان

علىالاستعماريساعدكانالذياالفوضويالرجعيالتقديس.نهالةبهتحيط،اجتماعيمضمونعنالبحث
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التأصيلبحساجةوشس!ر،الماضيقصورهأستنمديقدمانبالمقابليستطعلمولكنه.ءالداخليةالسيطرة

الوجو!تربةفينفسهاالامةبتأصيلالمرتب!،الذاتيتلكاى،ادتدقائيةالديمقراطيةلتحقيقالايجابيالنظ!ام

أالمقبولالانسانيلتتوجه،الخارجيةألقيودتحطيمعادةمنتتخلصالتي

بأادفكرمخلوقاتعنيتتباانيستطيعلاأحداانتفتحعلىيساعدهبما،ايجابياالفردحرية.حممايةالى

والمعطيا!،الاضيةالقوميةالتجربةولكن،مستفبلهلحضارهمقترحجديدنموذجحسب،الخاصةشخصيته

أمامالعكرهذانضعانقليلالناتسمحقد،الحاضرة..عربية

عنتدلوقانعالى.الامالانقلبتماوكثيرا.ذاتهاامالهالاهدافطورفي،ريبولا،القوميالفكرواجهولقد

القومي.الوجدأنفيالمتضمنة،ألسابقةامكانياتهمافيالارتباكللقت،حادةتكوينازمةاول،الاجتماعية

،*محملايكئلمالقو"كطالفكرفانلناتبينفكما.مخطله

الفكرهذايواجههاانيجباتياالا،ولىالمسالةانالشعارينضمالهعنورثها،غفلثورلةبشحهـناتألا

نوعيههي،مستقبلهنحوتعاليهحركةفيوهو،ال!قوميالداخلالىتوجهحينوهو.الاستعمارضدالباسر

لااحداانشكولا.لبذورهسيختارهاالتيالتربةالفارغ،الثوريالشكلهذاالايملكيكنلمالاجتماعي

عزول،5فكرانهعلى،قوميفكراي.آلىينظرانيمكنهلممنعانىفقدلهذاو.بنائيايجابيمضمونأيمن

الحضاراتتهـنحلحيث،نحياهالذيالعصرهذامثلفييعتمدبعضها.الجاهزةالايديولوجيةالمضام!نمداهمة

الا،صفةذاتغيرعالمةحضارةلتنشسىء،الخاصةالثوريةتطبيقاتكلتحمل،ضخمةعلميةجاذبيةعلى

خلقها.الذي،المطلقالانسانصفة.الشيوعيةالدعواتصمورفيالمتجلية،العالميةالحديثة

فرغم.البراقةالاضلولةهذهمنلنحترسولكنذاتها.الامةتراثمن،داخلمنجلهزالاحروبعضها

السريعوالتفاعل،والانفتاحالتداخلهوآلعصرطابعانالتقليدآليةعلىيعتمدلانه،وأخطنرافعلجاذبيةوله

منانهالا،الحضارلةوالولسائلالعلممستوياتفيتهغلفتبطبقاتافتي،الجماعيةالايمانيةللرموزوالانصياع

الجبارةبالنوازعتميزآ،ذاتهالوقتفي،العصوراشد.الانسانيوالضمور،والخوفالتسليمعادةمنصلدة

انه.والماديةلمعنويةالحضلرةانتاجاتبأرقىالملحةيمكنكان،القوميةالثوريةهالةضمن،الاجتماعيفالفكر

لواقعمعاكسا،القوىلتجمعمراكزنحوأنغلاقايتضمنليستالتى،الخاصةمحصلتهيجهضانلحظةكل

نواياعليهماتسيطر،القوىوهذه.الظاهرالتداخلالخطرفانثمومن.غامضةوبذوررموزسوىبعد

الشعصبصوراعنفوراءتبلورتقد،متصارعةالعربيةالايديولوجيةنشوءيداهمكانالذيإلمزدوج

استغلالية.مصللحسوىتعدلمألتي،القوميةللمصايحكان،اذذاتيالانبعاثيالحضاريوءنحاها،بخصوصيتها

هذهإحولينتمثسالذي،الانسانيالفكرفانذلكومع،التارلخيةالمنطقيهوقوالبهل،الفكريةبنظمهمسلحا

يمت!ازفكرهو.لدحضهااولتبريرهاسواء،الهـنوازعاتثورية.تجربتنماعانتاولقد،المتسلطةالموجهةوطقوسها

الاعتقاد.ووالعملالمعرفةميادينشتىفي،لانهائيبغنىماركسيةقبلمنالتهجينخطر،العلميميدانهافي

هذهيتجاهلالقوميفكرنانجعلانحفاالتعسفومنخطرايضاالانتعانياًلتجربةهذهانكما،غوغائية

لبذورهيشقأنيستطيعلنبالمقابلولكنه.العالميةالتربهـة،الدرنجيةالرجعياتمداهمةامام،التقدميالتفربغ

خاطبأذاالا،التربههذهفيوالنموالحياةامكانياتبةالختلفةالايجابيةبمضامينها

اللغ4هذهوليست.بلغتهالعالبمعقلالناشىءفكرنا،العوريةالتجربةانالىألواقعفييرجعذلككل

خاضتهاالتيالحضاريةالتجربةلعنفمحصلةالاتحررها،جادةفكرلةمراقبةأيمنفعلاخاليةزالتاما

)توينبي(.و(هيدلاجرماركان)الىهيراقليطمنالابرمسانية،السلبياتجماعيالتحريضالىالمستمرةحاجتهان5

/شتطيعلن،العالميالشراثهذايتجاهلفكركلانالمعقوليةهذهفتعمل.شاملةمعقولهـيةنحووتفتحها

.الجبارةالعقولمجمعفيصبيانيةخبرةالايقدمانوجوديةقيمالى،المنطقينظ!امهاقلبعلى،بدورها

فكرفيهاينفتحانيمكنالتىالطريقةمسألةتبقىولكنعربيةلحضارةجديدةانبعلثيةاسساتصح،حياتية

الخاصة.هويتهيفقداندون،العالميالتراثعلىقومي.الانسحانالعربىبملىمقترحة

وهم،ر؟وسهميفقدونمثقفينامنفئةيجعلماوهذافالفكر.المنتظربدورهالفلسفيالطوريقومههناومن

المخيفة.المتنوعةالعالميةالثقافاتعجلاتمعرونيدونحتعلىيقتصركان؟لثوريةتجربتهماضىفيالقومي

فيألعالى،ثقافةمنثمةليسانهنذكرانعليناوبالمقابلقيامتعترضكانتالتيذاتهاالعقباتمنمعدنالا)هداف!

العلمثوابتتتناولالتيتلكحتى+،حيادياطابعاتملكفكراكان،القومىللكيانللخاموالبقاءالوجودمجرد

والقوانين،الرياضيةدلاتالمعلان.والرياضيديالملاليجماهير،وتهـنفذه،الماديالنضالبىالواقعيبتكره،هدفيا

ارومتهاعنتنفصللا،الطلقةموضوعيتهارغم،الفيزيائيةالاعتقادالىدائملويفتقر،الفدائيألحماسويغذيه

نتاجانها،فيهانشاتالتيإلحضاريةبيئتهلعن،الفوميةطفلياايماناالنفوسفييثركانوان،الايديولوجى

كماالفاوسهتيةبالروحتتسم،معينةروحيةلمحصلةاحداثللناتقدم،الماضيةالنضالتجربةان.وانفعاليا

اوروبا.غربفيالزمنمنقرنينمنذانبثقتكذلكتصدمنالكنهاو.مباشرةثوريةونماذج،ج!ليلة

والمتاحفالكتبعنعزلتمااذاكلثقافةفانهناومن،مرةكلفييصاحبكانالذيوالارتباكالتعثربهذا

ععياويةمنظومةالىانقلبت،الصناعيةاتوالادووالآثاروضمانة،الذاتيتمأسكهيملك،اصيلأقوميفكرمولد

حياتية.ايديولوحيةألى،القيممنقبلمنوالتفريغالتهجينمحهـاولات"امامصموده

اسيرةليست،حولناأمنالحضارأتثقافاتانوالرجعيةالماديةاليساوية:الجاهزةالالديولوجياث

ليستوالرياضيات،للمادةليستفالفيزياء.مواضيعها.الطقسية

النفسلموضوعفيستالانسانيةوالعلوم،العقليةللبداهة.مستق!بلهامامالقوميالفكرهووهذا

ايديولوجية،نبتاتجهـميعهاهيوانما.والتاريخوالاجتماحوقد،الفكرهذابهايعدالتىالامكانيكهيفما"
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النقدهلىتقدمجمعقوليةكلويحارب،انففلالجماهركحقائقابدحكتهااالتيدلشعوبمعياريةمنطومةعنتشف

الاتثبتلا،القوميانفكرلتطورامكانيةايةان.ا"لح!قيقيداخايهمعقوليةيؤل!فذاتهالوقتفيولكمنها،عوضوعية

فيتكونانقبل.فالحرية.النقدصرامةصاحبتهااداتنشىء،بهاخاصةحضناريةتربييةوتنسمتي،لها،صامته

ليسست،الفكر.مستوىفيفانها،العمليلتحقق2مستوىالاقتصاديةوعلائقهاواعتقادهلسلوكهاوانملواجيالهل

يعرفانيمكنلقدحنىالنقد.امكانيةغيراخرشيئاهى.التاريخيةدلالاتهابحسب،والتنظيميةوالنفسية

،معياريفكراله،الحضاريالمتطورنواقعيةالملتزمالفكرلبرةبالنسبةضةالمفروالتزبةهو،العالميمالفكر

ولكل،لهالذاتىالنقدامكانيةعنينفصلانيمكنهلااًيمنكمنظومةلشى،يدأهمناالغالميوالفكر.القوميف!كرنا

الحرية.هووالا،الفكرشعاريحملأخرانتاجالايديولوجيات.منبصوريداهمهـنابل،الحياديةالمعارفه

**المعياريةالمعش!ةوانماطالحضاراتبأبعادالمحملةالمختلفة

حتى،الثوريةتجربتناخلال،القو.مىالفكراعتمدلقد.شيءكلقبللذأتهااختارتهاالتي

اهـاجيةمنكثيروزاد،الايحابيةمنقليلزادعلى،الانمجالافسحسوفكانان،القوءكطالغ!كرفانولذلك

اًبجد،"لتثيتمح!اولتهفيفهي،النادرهايجابيتهاساوالآدابالفاسفاتوظهور،العلميهوالابحاثالمخابرلنمو

حوذيدور.عملأالتثبيت2هذوكان.العربيةالقوميةملامحالبدءمنذيخملانبدلاانهالا،.ضمنهالمختلفة

يثرحاو،شعارمنيسمتوحيكان.الشعاريةالذهنيةفيحقيقةلكليمهداناي،لحضارتناالدالخيإلوجه

كانالنشاطهذاومخل.اخرلشعا.ريمهداو،شعارا،القيممجموع"نتكونوان،قيمةالىتنقلان،ميدانه

التى،انكتبتفحصنااننافلو.هيكليامفصلياعملايولدالشاهـلأختيارن،نوععنتشحف،ايديولوجيةمنظومة

لوجدنا،الاخيرةالمشرالسنواتفيقوميةغناوينتحمل.ونخلدهنصنفهسوفالذيالانس!انيالنموذجلنوع

العربيةالامةقيامشروطعنينادحانيريد،.معظمهلانعلىبقدرتهيتصفسوفالقوء!طالفكرهذاكانواذا

الافكارضدمناقشاتاو،تاريخيةادلةخلالءنعرانهمعنلهلمسرهذافانايديولوجيةاليىإلتحول

شطحاتنمبعضهاي!اولاوكان.المناقضةوالايديولوحياتلدبشويسمحالذيهو،العكسعلىأنه.سابقاعتمذهب

و1تعصبيةانحرافاتاو،مثاليةنزعاتأو،شاعريةا،مةوجدانفي،لهتياراشملضمنالمختلفةالمذاهب

موقفهافي،جميعهاتتفقانهاجانبالىهذا.رجعيةب،لمعضالت!هزر!بيعنيلاا،يديولوجىفالطمابع.المبدع

لدىتخلقانذلكرغماستطاعتولقد.ل!ئيالط!فوالفكريزر!ب،8لكلمشروعيةيمنحفسوالذيهووانما.الضيق

وضروراتها،قوميتهبأصالةالاعتقادعفوية،الجديدالعربيتنوعخلالألقوممماالفكرتهحققاتصعورمنصورةباعتباره

حقائقوجدانهفيتثبتوان،وألانسملنيةالاجتماعيةلخصرالروحيةالبجئويةالظروفحسسب،نشاطاته

جدارتهلهتؤسسىبديهياتاصبحتحتى،الاوليةالانبعاث.داخلمنالحضارة

ذاته.بعينالخرلفيمطالباايسالقوءدطالفكرفانولهذا

منالقوء!طالفكرينطلقانبدلا،الاتجاههذاوفيمثلاان".التنظيممنواحدانموذجايقدمانالاجتمإغي

للعق!يدة،أنشاملالفلسفيالاطارانشاءالىالابجديةهدهالواقعائنكالحسمبمتنوغة،وأشتراكياتبنظمحى2يوقد

ماذالنتهفهمولكن.المنتظرألاكبرالوعدهوهذا.العربيةهذاالقوميفكرناكمثلفليس.الثابتغيرالاقتصادي

العربيه.للعقيدةالفلسفيبالاطارنعنىالنحتعادة.نالتحررالى،القريبالمستقبلفيبحاجة

بكلمةالفلسفيألاطارلفظنبدلانعليناانهوالحقكما.شعاراييختصرهلاالحقيقيفللفكر.الشعاري

مغزلاتصبحسوفالتي،الفلسفيةالرؤياوهي،اصح.حرنطامأيامكانياتهايستنفدلاالحريةأن

بمثابةستكونالر؟ياهذهان.العربيةللعقيدةالسهماسيافكلز،من"يعاننالذي،الشعاريألهوسبرضوان

حركةعنالمتولدة،المقترحةللحضارةالاولألرشيممرضوهوالا،ايضاخطير،اخرمرضريجاوره،القوفى

ألعربية.للامةألشمولىالانبعاثمات،فا.الوثنك!التدينولكن،الالهىب!للمعشلاا،التدين

الرؤيا.هذهيكشفلنالمفكرينمناحدافانشكولااقة،المطالحسحةمن!الةنحيطهماحش،فكرةنخلقان

فتعطي،الذاقيلخصبهاحضارتنانواةنترلضانبدلاوانماا-ىاتنقاباا!وبالتا.الخلودومنكلهاالمنتروعيةومن

ومن.الانمازقيالفعاليةميادينفيالانتاجاتكافةلناحخىزابولا..القومياللاشعورقبوفيألثوابتتراث

فيهاير؟جع،استرجاعيةبحركةالقوجمبىالفكريقومثموالخجمجد،السحريالتحريممنساحةمركزالىتتحول

تنوعها،فيالوحدةعنويكنتمف،الخصبهذاحركةانلمجن،لل!رانتاجمنثمةليسبانهفلنثق.العقيدي

يدركانلهيتاحوبذلك.تجانسهالافيالتناغموعن!نضربأيبأنابضاولنثق.كلهالفكرعنيعوض

تكونولن.النتاجهذاانشأتالتى،الاولىالبذرةوحدة.اشكأو/نجف!عالا،والقيمةالسلوكأوالمعرفةضروب

شخصيةلمخططرشيمفيالمكثفةألصورةالاالبذرةهذه-وقوالتألابداععقليةهيليسعت،ألايمانيةفالعقلية

العمليةالفعالياتمختلفمنتنبت،متكاملةحضارية.المستقبلي

."للاموالنظريةوألى،ايمازيةكثافةالىيستند،النتمعاريالمنطقان

القومىالفكرهذاتحققاجلعناننفعلهنستطيعماكلانوالحق.شخصبتمايزاىمنغفل،مجموعياتحلا

مضا.جنهتحديدفييكونلنللاهة،.التاريخىالمستقبلفيالايقاعتغيرلحظاتمن-أحظةفي،دعو5،القوميالفكر

الىالقكرهذاموحيثتقلبفييكونلنكما.سلفا.قديمايمانمسحوالى،جديداعتقادبثالى،الحضاري

ملاحقةمن؟لعفويةحركتهتمنع،جامدةعقيديةقواعدونجدار-"،العقليةبمبرراتهالوعييدعمهجماهوالاعتقادان

اجلمنحقانفعلهاننستطيعماأن.و!جددهاخصبهاإكفلاذيا،الوعيهالةعنهتزولعندماولكن.الواقعية

نفتحوان،جيداالتربةنحرثانهو،المستقبلهذاو!وويصبح،يجمدانث؟لا،تخثرهوعدمنجوعه

الحريةه:اسمه،عظيملغيح!اعماقهاالىينقابوبالتالى.نلحرر"معيقاًكبر،االحريةنتاج

نفوسنا،فيالسحريالكلمةهذهايقلعمننخففومىحماسمنيتغذى،الوثنىالتدينمننوعلى2،ايمان
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خلقذاتيعمليةلكل،الانسانيالتترطمإستوىعلىولكنهي،انفتاحاوالاعظم،الاشملالايديولوبخيةنإ2فلنقل

حولها.منالانسانيالعصرووجود،الا*ةلوجود،لحظةكلفي،حاسمنقديبوعيلناتسمئإالتيتلك

نضجهامراحلحسب،للامةألثقافيالانتلجان.القو.ميللانبعاثالمستقليالوعدتحققمن

لكنهوفحسبأ،الامةهذهروحيةعنيشفلا،الحضاريستكون،القوميالف!كرهذاسيكشفهاحقيقةكلان

عندما،الثقافةفانوبهذا.لهاوجدانيةتربيةالىينقلبللوجدان،القوميالفكرمنسعاوهولماقيمةمحطكذلك

تتطور،الامةبروحيةالذاتيالالتحامهذاشرطتحنإقوانماهناك،اذقومإيةالذات.علمفيحياديةفلا.اإلانساني

التقييمحدودعندتقفلا،العاييرهذهولكن.ءعاييرالى،المنترإوعيهعدماوالمتنروعيةمقياسالىمطذقانحياز

حيثمن،ألكيانيالتقييمالىتتوجهانهابل،ألاخلافيللاء".الحضاريالتكونتاريح!يةفيستجدتحعقلكل

عنيعبر،الامةلذاتيةالثقافةصنعتهالذيابكيانهذاانالنتروء-قىمقياسالىينقلبعندما،القوميالفكران

يف.مفىاوف!نحراز"او،اننموذجيالسحويوصودهاأيديولوجيةالىذاتههويتحولفسو،المشروعيةعدماو

اعدادهو،ألقوميالفكراننعتقدانالتعسفمنولذلكتنطويانها.نظروجهةهيايديولوجيةوكل.شمولية

في،العنإيدةلان.المباشوالعمليالنجوعذات،العقيدةالتطورحإلفيةفبىتحياتطل،ميتافيزيقية2براؤياحعدسعلى

والنقديةالابداعبةالقدرةعنتنقطعانء،،ذاتهاحد،القو.كطالمفكرندىوالمهم.المجتمعلمنجزاتالواقعي

آليةالىوتتحول،ءصةالظروحيتهاتفقدحتى،للفكرالرؤياوبين،المنجزاتهذهبيناًلايجابيةالعلاقةيجدان

.الاخرىالباليةالعقائدككل،سحريةطقسيةكان!تهذههنمامن.مةالالمصميريحملهاالتيالميتافيزيقية

الفكرنضجسيحددالذي،المستقبلخطفانهناومنوحدةتبرفيانها.الرؤيالهذهحيهإرموزمجردالنجزات

كشفعلىالقدرةفيمتعاظممعيتحدانبدلا،القوميالصاةهىهذه..ابن!ائهاعلىالامةتقترحهاالتيالرسالة

الجماعيةظاهرهما5مختلفوعرض،العربيةالذات4العربالفلسفةروأدبهايبشركانالتي،الرحمانية

الحضارةمعاييرعلى،والاعتقاديةالسلوكية،والفرديةاعمافتفيالر.وحىجذرهوبينالطلبينصلة،الانبعاثية

فعإاليةتوجيهفان.السويالقومبىلوجودناالقترحة.امته

منخصبةارضالهيكفلالذي!و،افاتبىانهبخيلنحوألف*رانظيمكلتقلبانتستطيعالتيهبى،الصلةهذهان

السياسيةالاحداثلناسمحتفاقد.،جوالارالفعاليةمنفعتر،معيارية،سلوكيةقيمالى،مإلتزمقوميلفكر

ءشاكلنانقنعوان،الذاتمواجهةنغفلان،دائماولولا.مبالينمودجيمستوىالى،باليومالاءمةوجود

الهدفيةنحوالجهودبتعبئةالاز-مازية،ونوازعناالاجتماعيةالذي،الوجدانيالشعوريالدهذالامحى،لعملية2هذه

تقو3الهدفيةهذهفان،رربولا.المباشرةا!لالسيةش!،دبالاستاشبه،القوميالعملطابعاحيانايجعل

ولذلك.اليوميلواقعناإبالنسمبةشاهقمإثاليمستوىعلى.الصوفي

وا،السياسيةالمعاركفيالهجوهجةالتعبئةتفرغن21مامنالعربيةعقيدتنانحررانالىادنلوقت1حانلقد

ثوريتنا،تتقلصحتى،والترددألنكوصمنشإيءتمنىلسيولدفيشعارامكانيةكلنرجعوان،الشعاراتوثنية

التثاؤمية،بعاداتها"،القديمشخصيتنارواسبوتفترسهاكلتجعلالتي،الرحمانيةالتجربةينبوعإالى،اًلمستقبل

التسليمية.النكوصيةواعتقاداتهاالرإاريخلحركة،شموليةرؤياعنيشمفقوميواقع

لاضأل2الجزءالاهوليس،الكبرىالاهدافاعدادانفيعقيدةان.الانسانيةرسالتهتلكيدنوإ،الانبعلالي

فيغائباالفكريكونيكلابل.القوميالفكرنشاطمنوليس،دائماالدروبشقعمليةالاتعتيلا،الحرية

عوضاالغريزيةالفعلردودتىشطبينما،الورمإليةهذه.واحددربسبيلليالدروبهدهطمسرإ

بعدنجرؤلموالش،للفكرألاخطرالمهمةوام،.عنه،العربيةللايدبولوجيةبالنسمة،يعإيلاوالمستقبل

الحقيقية،الوجوديةالبنبةاعدادهي،مباشرةطرحهاعلىالبحثيعنيولكنه،انينبؤعمنالمتسربةالسوافيتبعثر

الكبرى.الاهدا!هذهمثلتحقيقالىالاجيالوؤهلالتيالكشفنحو،للمصيرحركةاقصىفياعمقينبوععن

القومية،تجربتنامنالحاضرةاللحظةحتئاستطعنافنحن.ذاتهعن

صياغةفينحدقوان،الجماهببربةا!تعبئةفإننتقنان،امراصهمنالقوميالفكريحميانيمكنشيءلا

سياسيه،سازونيات"نخلفهايحاكوء،،التظاهراتبعدمدأئمامسلحايجعلهالذي،الداخلىإالتنبههداالا

لاعدادبالنسبة،بعدشيئايفعللمالقومر،فكرناولكناقسىواإعنحووبطموج،موجودهولمابالنسبةالقناعة

لتعاملعقل"زالفما.الانساناعرببمباالحضاريةالبخيةبعد.ينجزلمماسبيلفى،المنحزاتمن،نقديموق!

تحتمضغوطاسلوكهزالوم!ا،الوسطىالقرونبثوابتللااحداثتبعيتهمنألفكرهذاايضانحرز،وحدهبذلك

العللكلمنتثمكونفسيتهزالتوما،،تالمحرمكوابيرإ.المتنإاقضةالسياسيةالفعاليةتحتكرهاالتياليو.ية

برغبافه،مقهور،بروحيتهملىلولانسانسنهايشكوالتىاكحررهذالان.عنهانعزلهولاالتبع!يةهذ.منئحرو.

وتجهض،حريتهتجمدالتيالطموسالافىالممثمدودهذاقبلمن،انعاليةاًلدقيقةالمراقبةمننوعا"لتضمن

ثوريته.انيمكى،فحسببذلك.السمياسىالواقععلىآلفكر

والبيتالمعمللا؟سانبالنسبةالقوبةىالفكرفعلماذاالنكوصومحاولاتالطارىء،والاستثمارالصدفةطابعنقتل

لا،.جماعيةاهدافاءايهطرحلقد.3والشارواًلمكتب،السياسيةاليومياتطغيانبهايفاجئناالتي،والارتداد

الاهدارإهدهيذإكرلا"وجعل.الفردرةهـمكلاتهتوأحه.تلقاعهاالايديولوجيةالمبادىءوشحوب

المدلارردلككل.استحالتهااوتعثرهامنليش!والاالفلسفاتخلقيعنيلا،القو.مىالفكرءصمتق!بلان

لصاإ،ولم،الائسانهداسطحىسوبلءسلم،الانقلالهـ!يمهدالمستقبلهداان.الحضاريةالنمادجأو،العقا"لدية

باخلاقواًلتخلق،الذاقىالتحررعادةخلة!اسكانالر،،فحسبهكذا.حضارةكل،فلسفةشروهـكللنضج

والخافيه.الظاهرةحباتهزوار(فهـ!،طليإعية،سطامحهامنالقصوىالدرجةفيالثوريةتجربتنانضع

اثعومىالفكرهذاً.عوحشياننرالاتنتظبراحرىومهمةجيةالسلالاثارةمستوىعلىلا،دائمةثوريةتكونانوهى
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الذاتي،عدوهدائمامهـؤجلاالظاهريناعداءهيأكلمحارمنيجعلواًن.بالعلممثاليتهيثقفانعليهان.العتيد

مناًن.انبائدلاالحضاريتكوينهرواسبفىالضامر،والقاباتبشهادتمدناقد،مجردةحقهـائقمناكثرالعلم

اعداءضدالسحلبيةطلقتنلنفرغانألاموراسهلالجه!لىمننشكواناعتدنافلقد.اجتماعيةومناصب

،اذوحدةهدفنتصبانايفساالسهلمنو،خارجيينسنةثلاثينمنذولكننا.مجتمعنافيبهامسلمكطاهرة

.الوحدةاخلاقواشاعةالوحدةسهـقليةبناءونتحاشىانهنقولفهل.الشهاداتحملةمناجيالانخرجونحن

الاشتراكيةلواءنرفعانكذلكاليسيرالهينومن،العلميمستواهنفهـحصن6يكفيعددلدينااصبحقد

لتحقيقالشعبيةالبيئةخلقهـننهربوأن،والحريةحضاراتاستعارةحدودعندزلنامااننانجدلكي

وغرز!اأبحررنصيةنسجومن،الاشتراكيةلدينايكوناندون،الخارحهتمملاتهامنالاخرين

،الشارعفيتظاهرأصمهسواء،عربيفردكللدىعلىقادرينيجعلناانذيالمنظمالايجابيالحسذلك

وا،غرفتهفيجدراناربعةبعيناحلامهعانقتهأوسيبلفي،نختارماتمثلعلىبالتاليقادرينو،الاختيمار

وحبيب.وصديقواخواماب،معتعامل-.الجديدبانبعاثناخاصةشخصيةتغذلة

.وتثحققتنموانيمكنلا،اًلا"نقلابيةالعقليةانونماذج،لثقافة2مستوياتبيناليوميةالتناقضاتان

ه.مسلح،صارملعقلبدفلا.الحماسيةبالاثارات.ظاهركافةواصطناعالغيبيةالاعتقاداتبين،اًلسلوك

ثانيةيهييءكيما،الشموليةياأر؟وا،والمعرفةبالاعتقاد4الطلميعافرادبينحتىوالتناقضات،السطحياًلتحرر

ءمجالاتكلفي،انساننالدىالحرألتخلقعادةيحققونكيفيدرونولا،يحلمونعندما،جيلكلمن

ألكيانجةالانتصاراتضمانةاناذنفلنقل.اليوميةوالاتفاقبالصدفةبءالملألواقعهذاكل...ا.حلامهم

بأتيدن،المختفلةصداعهاميادينبر،الامةلمجموع،العربيللانسانالحلزونيةالمظاهرهذهكل،واللاععقول

فالثورية.خارجيةبحقنالانفعاليالحماسزرقنمالنقدلان،بعديلدلمالقو"يالفكراننؤهـنتجعلنا

الثوريةوالاخلاق،ثورو"اخلادطالىترتكز،السياسمية،وفضح!االذاتتعريةولان.جرأةبدونامنيةزالما

منولجس.ألنقديالفكرأصالةمنفعاليتهاتستمدوراًلاءاصعبمنهي،الانحلاليةطقوسهاوتدمر

دونعن،غيرهوذاتذاتهمنجزاتنقيدعلىبقادوفكر،مض"خارجالىمعركتهبنقلانيفضسل،لمجتمعبالن!مبة

الواقعيةالحر-بةصنمتهةدزفسهبنيانهيكونأنصص--صءصفيضصصصصص!صصصصص!رص!صصصصص
فلشة.-

الميتمافيزبقيشرطنانواجهانالىيحاجةلسهلعممهقإ!صصصص!
التى(-،الغيبيةأعتقاداًتنامنالكثيرلفحصأن...

علىفتعمل.الثوربةالا"قنعةمنكثيرالنفسهاتتخذقدص

الفبنرمئةلمويه!لمدعوعتقاخيرت،التىاردقذلحلالهتهاأنغيبىشماا!وولرومهافرقيصصصصصص-أ.- رجعيبلىحرأمصموله،لاواعلالورىمكتبكلجهاص1---

هوبكنلمان،أذناثموثعيةطم!بميةمسمتقعلوتحولمالتهو"25!لأالأم!هءولالم"!ا!لث!9ءهع!ابر.ت."إء

صميمفيالوحشلقتل،وحثصي!باطتياأعدادأنفسهاسمئانخطوملماالبرقةعط.9\1!-ا!!صص-!يئا

والحاكم،،المطلقوعأبهبفمالملىلحقفتمينناخهبىبحىظهرلعتليتكو..لفخةالبويؤ1كلالاسبوجمة.إل!ج.!ا-ء-ص--

واذأئيةمذلةكلالصبميمحةقابليةينأحماهكق4؟حت!ا--افيسويرسير!يى*-اأأالمأأأ!!.دلا!.-!كص3-05!غير

و...\؟مبرص

؟سلبلان،المقترحةالحضىارةلنأخكونمهدهكدا..بروقالضع!.".ا

سلوكنا.ونجرد،القديمةالمهترئة-(رةالخضمقناأئفسظعنالئانبهيلراا!لباوالاعيكل0.01

على،المستوردةالحضارةاعلاؤ،تلحسقعادةمنأيومىأبرلىناساوطضءقيالحص*-ة!!م

علىفنئعمل،المستقمل-قىشعااًىالمهلهلفغجسهقمل.!موكلد-مرجلأيا-صء77ء--!م-؟ا-.اة-ا!!الح*./----

ر.مىي!!كلح

لنحعله،الواقعيلأوعلميته،الشعارهلىاعتدةخلىقاا!ارص!رتص--.-لأ

لمكور،اًليههلىلع!رحدلرلحى!هل،.تحعقهلى691اصدا.6دربسمسوسكسرونء!! يشحعه.السعب.اًلذىلدى0،أ.له،ارضهمىبات"حس-ء. **

العظ!مةالنعلأولدتومن،بعد.بوأررلماثعومىالفكر691ء-ا9ن

-دي،المنمثمودةالعربيةلحضارء2.بمستقبلنفونن!ئاين691صروا33بسمسوسكنلروناصأ...لأ-..

فيه،اًوثانلاهيكل-قى،لأحيرةصلاتناهر،تلك."ا..!ا؟لم".ص ك!ء9

الخلقاواًدةفيهتصجأقاحدغاهامضعلأأ*(هيكلولالألثقلأأ:باركاي!العاءالضلطالأسحعلاهانألمجحع

-صفدىمطاع9صب؟-ااورتارنم!طورفورب
.ءوت801-لمحر!العويد:1صلومصر

ببروتالعربيالثقافيالناديفيالمقيتمحافرة)*(ف-ر1وت-طلاتوجمبلح؟1.91ط،!!؟01؟:ل!ؤق
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-ا!ءنمهناقص.

مصي،"حنليو\\عيون

فصي،وفي

يرتميلسانالف
كالصمبار،كاليت

الدروبغربتيوجهتأكصل

الدروبتاكلني،كمبرد

..بالغربتمزفتدميفياحستولا

!؟الفرارأناياأين،العظمحتىأحب

الوراءالىارنولاكيففررتوانالحبيبنمضوةأحسئلا

..اصراناريدولا،ابكى،الزهرفوفتأدوس

الغباريغسا"،كالحماصحعمود...أخيب،اًشتهي

تختنؤةالتيوخطاياي،عمرياليسى،مقهىالى،ملهىينفضني

طفلي،ووجه،عدينتي،وزائرينبيتالى

؟ايحترقفبم،لذاتيكهف،اسعهملواود؟

..مدينتيأحبها..حزبن،فرحأز!،اًشعرمرةلو

السوداءالمرهقةاحلياوهامهجتيفي

الخفاءفيتعيشالتىتلك**
عذابه،عنيبحثانهاازسا

بساعديه،،عينيهبهـصوءحجارهاثداؤهاالتيأ.يتعضني

،يوم.كليصلبوياسمين،ملح،واًرضها

...الغداءنشوةيذوقولاالدعارهمغاوربيوتهـ5

..ارتواءبلاقلبأ،أحبهماالجنوداحذيةوجوهها

الخطيئةأسوارها،وجنةتجوعاذ.3عينيعنتعنمأل

..أمقتهاالصقيعن.ايديها.تزرقعندماو

الجزارسكينةعلىتبكيلانهما،تنهشهبرقلبيعنتبحث

عيونها،مصلوبة..تضيع،حين!اسميوتعرف

سيجارولبى،،اسطول3في
الضميردائخةمالهل3"*

..بلامصيرتمضي

.والاقداًمالرياحتصفعهاذ،ألاإعلانكورق،منهالست..لا"

والسعاروالشكوكالدخاناحتملاعدلم

،*،افر!كي"لوطا"ولست

واللصوص،المهربينمدينةياأواه

..والجريمه،والفراغ،النساءجنةيا

أإ!ألقديمهعروقكفيالدميسيلمتى

لضريرفيق

!نب
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اص..وص!سل!أءى
ةوآ.!اًلا

!رواًيهحرننرءب!

معة؟*ء-**!*!عمول!ء،4كلهيكيكلهيسههي،إ،

امسى"بيرةزجاجةشربتاننيلكاعيرف"-1-

ذاته:يتقياتبرقىلر)بريبنحملسر"علىلمسفبشببخ"المهزومون"فيوالتمزقالعبث"

يمثلهااقيالمهزومةالكاربةالكنلهذءامامبثصرجيل!لمنماذابرحيدربقلم

ب!دت؟فيالشيخل!

لايملكفارغوهو،منخورمتكافيءلانواجفي،خديجةاغتصابيريدانتمادسجل،6191لعامالادابجائزة،المهجومونروايةنالتعندما

نروتها.فيتنطنىحيوانيةرغبةسوىوكان،الجوائزكانتانبعد،*دبعاللمأفي،الناشنةلجيلجديد

وناداها،خديجةفيهاذربتءاًلنيالنرفهبابعلىالشيخوقفالعمر.بعباقرةيسمون،*دباءمنفئةلصالحتعتقلوالاعجابانتصفيق

يضعوطفق،نامةيسمعولم،البابعلىونقر،المتبتلخشوعفيلهذا،فذكاعرافولكنها،ي!عدامهايمكن،ماديةضيمةالجائزة

:ويتمزىفيثور،المقرلىالم!نظرهذايشاهدوبثر،منصتارأسه6خرافىو،الصلبصراعهفي،وانغمارهتجاهلهفيالممزكالحيل

وعقما.وقذىوخمامليءببرميلالثبهاللحظاتتلكفيليوترامى"هائللغزونصرايعتبر،الاعرافهذا،العفنةالمهلهلةالقيممعذراته

ريقاوبلعت،تومابدفيالالخمر1لثربشالممتنعهذااليهنظرتوالمزيد،التضحياتمنالغزيرورفاقه"بشر"سبيلهفيسفح،فربد

،،..بصقتهلواودكنت.واًلتمزقالاحتراكمن

فيصبوةكلقتلتريد،الهائجةبسلبيتهاخديجةتجيبواخيراالقصةادباصرحفيصاسرةلبنةجريثةكرواية"المهزومون"تقف

الشيخ:اعماقوالتفسخالان!لمنمتراكمةاجبالقيممبالاةلافيتتحدى،عصرنافي

"..ائعب..اقعب..ائعب".والتعفنالقدمفيموغرةاعوامخ!ل،وسحقتهشعبنااً!طت،والقدرية

تمزقه:لا9يملكلا،وفشلهالعالمهزيمةيجرربثروين!عحب:تماماوااًضحتانفكرتانالمهزومونمنيهمني

شتائمغرقنيفيتناثر،هائلبقرلىممتلئاالغرفةمنانسحبت".:والتمزلى،العبث

"..التحطيمفيورغبةضخماوبصاقاويمكن،هاشاجريئاامتياحاالروايةتمتاحان،تانالفكدوهاتان

وجهه.فيسشقم!ننشامخةلتتعالى،اخيهبيتالىيعودانهيكوق(ندون"...الممزقوناو...العابثون"بالروايةتسمية

.".ابديةقيلولهفيتتعالىاًخرىمئلنةواربعينسبعاان"جانبالىهذا،لهاالحقيقيالهم!عن-خروجايا-خروجهناك

...صلاةلكاربجتمال"الجامعفيثوابالهليزبحجارءوينادير4لجيل،التمزدوهذاالعنثهذاسردفيالروايةبهاتزخمالتياًلجرأة

دقائق"بضعبسوىتكلفكلن..قريبالجامعذاـتهعنباحثا،واـلرفضبالقلقالموسومةحياتهفيهانلةضغوطايعاني

الكاملالممنىهوهذا،مس!موحشءوكل،المدينةدروبفياسرحثم.بةوالك!الصمتبلادفي،ووجوده

كقطيعالمهزومجارءمنالحارةالسوةهذهعلىبشرويجيب.للسكوة:تسطءلت،مرةلاولالرواية1قراتوعندما

يجيب،والكنائسالجوامعنحوالسنينالافامنذالمنمدعينالمصلينالشيوخمنلحلقةاتيح.لو*سواكمنالروايةهذءتصادرالن

،(...اصلي.لنكلا":بالرهجيلبلساندواسبوهروبخفةفيتلسع!نها،فيهاحكمهاتعطيانالدينورجال

تطهرلاوالصلاة،خاطيءلانهومن،ملحدجاح!دلانهلا،يصليلنمحمودلمصطفى"واًلانسانالله"ح!ابصودركما،المزيفةحياتهم

نا.لايمحوانهوالكنيسعةوالجامع،ب!لمموسومالانسان.الخطيئة؟مث!

ينسفانيجبالصاهذا،الخلل،وهذاالمجتعبجتور،عرتبطماخللامحليناتهبحريةبنسمةفشعرت،الانخىمخيباجاءالسؤالاولكن

،تتحمىتنلرجديدةومفاهيمقممالان،يلغمانيجبالمجتعان،ويسر..بلاثكيمنماناقلهمن

ال!يبة.بلدكبصحاربمافي،تنبتتعريهامختلفةونماذج،حياتنافيمعرو.قةقطاعاتالروايةتتناول

،ابعادهبجميعيغرق،ماشيءفييغردانألىيسماناحوجما"توما"ب!في"يثملالنيالشيخهذا.متناهيينومدلىبساطةفي

"جدبنبي"اجراسعلىالايستفيقفلايصمقيكادلابشراان،الجامعألى3ئمل!لتعيدهالشرطةوتلتقطه.فقط

وامسكت"جمواماولا،اًلحياةعقمعلىورراًاـلعبثموقفاويخنبدى:لهامبرر!بهـلماتاـلهوبفيحاول،ذلك

"..المبعثرةالحعىبمضبهااضربوطفقت،الرصيفعلىملقاةبعصا(%ملد"منقصتهمرلىاًنبعد،ملعونةبسخريةلهمحاورتهوتبداً

لساملالكنها،الكا-لبيتقصدءلمربماكمز3تبقىالصسهلو"الزرهاًجمنمنتشوان!دبد!"

سوىنملكلاونحن،لمبضعبحاجةومي،صديمماتنز،المنثورة"منتش"كلمةتعمدوقد،يتزوجلمالشمونانببساتيعر!بشر

..المقنوفةالكلمةعنهايجيبالتيمةالمصالخمرةيشربانه،طبثةشفافيةفيليشعر.

،كموقفوالعبثللتمزدشرعيينوليدين،الهذيم!والفشلتبدوومكلا:.يعاقرهاضبطمناصفرارفي

"بخاطرك،عائدانا،وديعة"اًلجيل2هذاقصرهو،ماساويهروبي."ءالتحربملدرجةمكروهةوالخمرة،الخمرةمنتاتيالنشوة"

بيتعتبةهلى!لست،يضايقنيخطواتيوقعاخذ1قليلبعد)ء*يمكنهقرففاي،الشيخيشربهاهذاومع،شرعاهصمةالخمرة

يحس،ذاتهمنمارب"الناسمنالشارءبخلوواتمتعارتاحصد!يءثالعابثةاًلسخريةبهدءبشراعمارفييشيل
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ا!ملالىسئتحول،السياصالمملمنبدلا":صالحبعرغهببهمحكوملأله،المرقعةحيلالهخطبتابعذلكومع،تلاحقهجدواةلا

."العاطنى.بالحعلا

احداانلو...شهـلةلدينالي!تانه،المشكة":بشرويرد،الراهبوهاني،الروايةفيواضحةعملية،افنعرلةعمببةوتتبدى

."اهبركيفالرجميالا...يعانيعناالمدينةيرغضح،وتصفمبالاةلافيكلماتهيلقي،تلقائيةفيذلكيكشف

انخائب،المصدومهذا،التصريحيخاف،مابشكلمهزوماهنايبدو.والقدريةوالتذسخالزيفبمطارقالمهروسة

بزنجزانة،القتهربماكلمةشبحشفتيهعلىيرلى،الصمتجيلمن.....

مذا،يستترلانه،حقيقتهعلىيبدرلا،فقطوهنا،الكلماتفيثتلعوتعلبكضرب،ثريا"لحلاكازوجةان،ملكمنبشرعرفانبعد

.ا،الئضاللحنالعاطل"المهزوم:ملد""يسللالرزتسخينفيتتاخرلانها،قظيغاشتماوتشتم،يومكل

.....-"..!زوجهاالمليئهالمرأةهذءتخونالا"

رصيفعلىوليدلهارمت(،سحاب"عند...صفرالمجتمع"دمثقعا؟.لاتاشرفمنانها..هه...هه"ملك"انتهرته

شهرفيعليهاصرلىانهرغم،زوجهاتقابلانورفضت،الحدوقةتصم!عا،هانيلكن،دمشقعائلاتاشرلىمن"لريا"كنلمربما

رقبتنا،معهمواناودر.بدوعالحبشريبيع،لرة.12..العسللمغلقامحيطهاهـكاتتعهرثم،هوتحتيالسسفتدعي،بالذاتطبقةلبعري

عئدما،الخاصةبطريقتهاعبوديتهاعلىتتمردانها،لمبلغاهذابنصفبيتفيالسجينةثريايضاجععئدماوبثر.الخاهةبطرإقتهاالمسدود

وررابها،الضمنيلتمزيقها*ستماعاو،قضيتهاحلالاخرونيرفض...العانلي..الشرفهذا،يصلب،هاامرعلىالمغلوبة،زوجها

اهراةاقدامعلىالخانع،حبلكلمةالشحاذالمليوفيهذا،صوجهامعسهخها،وشرائعوقيماحضارةبذ)كفىيدين،دث-قصدرعلى،المز،ف

منه.طلاقهاوتطلب،و!رمهتهينه.*زلمنذواجترتها،لذاتهالطبقةاهذه

!حريةشكلعلى،التائهزورقهفي،العبثرحلةهاليوبتابعنحخ..تطفبمتسامحيانارجو":عابثةبطريقةثريايصطاد

رخامعلىالجلوسفي،الشوارعفي..اكرحيناوجد...حيناغاقي."ولالهامبررلا،كثيرةاًشياءق!ءل،عبثاالدرءاوناخد،شباب

صادفتاذا"..تقبيلهااو..الطريقفيامراةمناداةفي..المنازلقىوتمزق،مبالاةولاوعثث،فشل-اثرفث.ل،الهزائموتتلاحق

دريد.اعلن"فساقبلهاالشارعفيفتاة."مصيرعنالبحثقلق"

منالنظارةفيانامانالثمىانا،النظارةفىنومةمنبدلا"*غتصاب،لى،السائدالدإنيالوخممنببساطة.شتقلهانيان.

صالح.قرر"سنينالقالونويشجعهايحميهاجربمةستارتحتعلنايمارسالجنسي

تافها،كانولو،حالثفيما،ءفيشيالاستغرارعنيبحثونالجميعالبهلوانية1العثمانيةطرائقههـئيالمولداًلىثم،"الزواج"خطأتسمى

والائحتصاب..الماذنمحالمفيمضودةجديدةاحافسيس1عنالبحثشوكالوثىالغابقبلاررورقص،اةظرإخقبمامادعهفىدإرركرمما،العتيقة

.الزوجاتوشراء،والطبقيةالجئسيئزارمدينة،دمشقفييجريهذابرميع..،.المقدسةالنارحول

والدينالمخنمعان"يجيب،والدينالمجتمععنبشريسألعئدما،الراهبوهاني،تامروزكربا،صفديومطاء،خوريوكوليتقبالي

وبالئسبة،العلياالمثلتنبعهئي..اناهوالوحيدالشيء،شيءلأ.المودوثةالاخيلاقية19وئنيةيعبد،بلدفييلانبياءهؤلاء

"..الاشياءقيمتقدر،نيقيمهافيدمشقليستاو،العبثويمزقها،التناقضدمشقينخر

الواهية،الحياةتياراتكلعنهتتفجر،القب!ينبوع*لسانانوعيهم،دماءعبمتمتص،اًجبالهاتمزد،الشرقهذاع!نعل،المتناقضة

.يهدضاله،له،يلارضعلىاًلمصلالرجماعمئهوتتحعرترميهم،ايمانهمئراتعلى،ال!دانخنى،التشردحتىكضغط،الحاو

ايجابية،بحرئعئهينفصل،ورو.حياعقليا،مجتمعهيرفضبشروالعدم؟والجوعالعقمرمزلعيونهمفتبدو،المرفوضةفضائلهاجحيمفي

التغيرمرادها،الحركةهذه*ولىللوهلةتبدوكما،سلب!يةلا:في!نولى،بشرللبالضجريمز!

عاساةفيتجيب،بلاباحية،يصمونهالتيهذه،وسحاب،والتبديلمفعمة،والترددبالبعثرةمليئةانها،بايامىافعلماذاادرىالست"

مالحثاالروحيواغترابهاتوحدهابجميعيغرق،ماشيءفيإغرقاناًلىالانساناحوجما،بالاستحالة

وان،للتفيبرالحاجةمئتهىفيمجتمعناان،قديمةموضةالدين""..حدلدنبياجراسعلى*يستفيؤ،فلأ،ابعادء

بقيم،قطيعياإماناا-شمنلحئشاالعامالرأيان"يهيؤهلاالديئعلى،جديدقيمعنالبحث،ائىائو،اللمدئفسهالواضحالض

ولذلك،،بهايؤمنلماذايعرلىولأ،سابقلمجتمعوجم!،ومعاييربشريملكلا،يائسابحثايبقىلكنه،السائدةآلمنتنةالمثلائقاش

."شحصياتهاجمهبلالكيشمر،ايملالهتهاجمعئساالثورة*،اء.ازا،ةالروا!ابطالوجميع،وسحابودريدوصائيم

نفسيهماوالثورةوبالقوة-تمردهااوجفيسحبترفضوعندما،فىاشلةثورتهملكن،كائنهوممالأنعتاقومحاولةوالرفضوالعبث

ليدافعبشر-ئبري،الله-الرصيفعاىوليدتهابهمارمتاللتينالقمةحة،،،بغرقواانهى،الحقيقيةوقضيتهم،مهزومورقض!

العاديينوقطيع،قلالزليمنم،الجميعبينلرتالتيالدمدمةعن،"وااًر،الاخرونكر.ولو،جر،؟وبصد!ويحيوها،حيلالهمبر

المعلق.القطيعي*يمانمحرضيمن،القدريين.والمجتمع

ليس،حلهاتغرلىلا،مشكةهذه،ميتافيزيائياحلاثغترضلا".*تافهـهونئحئ"ةمبا*لافي6مردريديمبم

."*نسانخلقلرتعرلىانااًلضروديمنئحوينحدر،الضخمالمهاجرينباصىامامهممنتطايرلحئدما،ويردد

التراجيدياويعرض..ويتحمى..ويعرى..فيسم..وشمزدوما،ومحمد،اللهوحبالقناعةعلموناصغاداكناهندما"،.اًلحميدية

!"كذاالحادة."*سلامعليهبنيا

وامها!رقابهنتجصزوجكهنهان:موتعرفهانالضرورجميا"-اللبل!-ذلكبعرقراناثم"جركلاكناقضيردبربشرويجيب

السابعةفيثعايبصقونوشبابا،سنوأتكللأث،الروملاليزميشلهن."اًلعادلون-و-جولاوكألي-

يصلحونعالواماهقيمونانهم،الزوايميمكتهملادينودجال،عشرةوللسون-وكافكاديمه"وكاموسارتر"يقرأالذيالحيلهذاان

كللوشعوبا،يحمموناصاراالعالمفيانتعرلىانالمهم،للحيا؟الىبتعرلىومت،قضاياءعنيبتعدولا،يغتربلا،وهامنجوابما

حقارةمناليس،الحريةاباصيموتونزالوالاابطلاالجزائروقيمصبرانواعتقد،الحادةعاسلالهفى،العاريةخقلا.لعهقي*شظن

اجلمنيموتونمنبعض*نحشفيهيوجدان،الصثرلنالقرنيتجمم،ومسؤوببتهحريتهفيوهجرهـ،،ويأس4قلقهفي،لاسمائ

*!يةالحربساطةفى،وتعريهتكشفه،الوجوديةمحركتحتويتبلوراًليوم

،ابداصليبيعمل،المصيريألقلقهذاجنبيهبينيحملمن؟الوجوديةعلىوكعرفناقراءكنافي.يكمنطرقاي،وصد!
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."اتاريخوعفونات/العقدوجولطهسبقا،مهزوموهو،ممزدعطاءلديهوالحياة،فشلهجناذةوبشيع

الانهيادولكن،للحلطريقهافياو،حلتوكأنها،الازمةتتبمى."وسنهزآعاطفيانت":"هلال"حدسكما

صيفغيمةمناثرليستوهي،العلاقةهذهصميميرع!والفشل،المجتمعيهتكوهو،،سحابيحبلانه،يهتكونهالاخرون

بالنحس،مغادتهالمرعودة،المهووساًلعاطفيهذاًبهايتعلل،خالثةخىالتحدييهوىوهو،التحديلحنعرفهفيانها"ساتزوجها"

...بمدالحقيقيزمانهيولدلم،لوجودءسابقلانه،والضدانتفهملا،البكارةشعبهايعبدبلاداان،ؤمعايبرءقيمههذه،الفشل

......الحقيقيأ.لحباسمفونية

جنبانهابينتغفو،اهمالفيبحرشاطيءعلىمرميهلؤلؤةاللاذقيةبنفسنا،اظلأقنانبنيانوعلينا،جدي!جيلنحن":لسحابيكمب

تتزوجه،لمالتي،منيرةحبفيفشلهوالم،الطفوليةبشرذكرياتذلكوبعد،وملهمةوصديقهزوجةو.عواطفكوجودربكلنيكوني

"الروحفوضىمستوىفوقنظامهلان"،ضابطايكونانرفضلانه."العقباتوكلالاحتملاتكلةةذ

العتيقهذا،ابراهيماخيهحانوتمنخرجانبمدبشرصارحهاهكذاانها،وملهمةوصدلقةزوجةانها،المستعبدةالمرأةخرافةيصفع

وبلادةجفاءفيطردهوالني،عاماثلاثينمنذالقرآنآياتيردداًلن!اطفالومخزن...متعةوسرير،وكناسةوغسمالةطباخةمناكر

الجباة"العذابسمفونيةبشرويردد"ألحانوتالىثانيةتمدلا"...صالحقرركما،نحاسةتساوبم!لاالبكارةوان

يسمونهااك!هذء،سحابخطبانهسمعوالقر"تطاقلااخوتيمع،البيتسجنمنهربا،حقيقيةحياةنحوالانطلاقتهوىوثريا

سحاباناصحيح(...عاهرة)،التجنيمنالكيرفبيهبتعبرحقيقتهاهو،الاعلىمثلهاهووبشر،الحلاقاصلعهاوافتصاب

قرففيزوجهامعتزنيبقائهامنافضلاليس؟مطلقةالانها؟عاهرةقدرهاالىتحبوانها،وملكهلالسفربعدغرفتهالىورا?تسعى

.؟قاتلنهائيلاوعئدما،طبيعياوتخاذلاارتخاءاتسميه،عاطفياستسلامفي،الفحل

موطنه،القربةالىوالغباءاًلتقززتنضحالتيالمدينةويغادرساخرا،قصيرانفساتخرج"رالفضيلةتؤمنينالا،ثريا"بشريسألها

ابديةقواقعفيمعزولونوالناس،تتغرلمالبيوتحيث،ءالبرى."بالفضيلةفكيف،قهـتزعنىايمانيكاناذا"فننهه،م

اللهيسبحونزالواما،النقيالقربةوهواءوالوحلالاهاني"تنهزم،الجسدتماملعئدما،ماتؤرلثيءكل،دمشقفي)

ونجتبأيرهرجزالمما"رشسدوكامل"،الواواًلواقبجزرويحلمونالاخوران،شيءلامقابلفاتعلب،اتقيداًناقبللاانا،الاخلالى

وعيها،تثورتعرهـيهفلا،الراضيةالملامجهذه"بمصائر!مللناس."الحيماةمنعذاًبااشدجهنماناعتقدفلست،حاجاتنظبيلا

(السنين.آلافمنذمتحجر،حياتهاشريكبنفسهااختادتلو.،بالعذابعليهاالمحكومهذه

جسم!افينجبدىالموتشبح،السريرعلىمطروحة،بامهويلتقي؟بشرغرفةألىمستسلمةتزحف!لانتهل،بنفسهامعببرهاوقررت

اًلعبثان،منالمهاكثربشرسخرإففتثار،المرضضغطتحت،المنهداًذاتلام..!*س!انيةهذه،تعانيهالثعيهذا،شنيعتمزقفاي

وترميه،الانسانتذل،مهينةوجبريةتصفيينتصبا!برثلاثةمنذمرغمةمعهالحقيقيةاًلخيانةتمارسوهي،زوجهاتخون

كذيبة.موحشةحفرةفيكالحيوان؟اشهر

تعيشى،انمعقولاليسانهكما،اميتموتااًنمعقولاليساله"كمايكونانفيقاشلفهو،سحابمعبشريحاولهماورغم

،تموتباناًقبلاناولا،بالرحيليقبلالمرضطلا،ذلكومعتبر-سانه،شارعفيانسانممهايمشيان،سمحونلااهلها،يريد

بصورةبوجودابئانهما،مطلقاسببهماعن*ستفساريمكننلارضعانعلىوليدثهاوتبرحالزواجعلىوتموساللهترفضفالتي،ممائب

ميتا،حيانسانسيتحولقليلبعد،المشكلةهيوتلك،قدويةجريحةومنها،1\هلهار(ييهمهالا،دعشقارصفةمن،رصيف

.،،هرليساهي*ئسوهذاوبشر،العالمكلره،شيءكلعلىحاقدة،ينزفزالماوجرحها

لماذا":تسا؟لاًلفالارضفينجركان،التمز!وهداالقلقهذاوعاطفتهقلبهعظمةرغم،عذابهاحمليستطيعلا،سمامهما

..جمبمسنموتكنااذانحيالماذاواًنجراًث!..نمرضلماذا..!نحزنالقهقهةيثير،كلبفي!نجيب،تنريةلحفلةيعثوها،الجموحة

بحيلالناالتلاعبهذاعبثاًي*.الهيةحكمةهذاجميعاناصحيح"...بابامعسأئعب"

،الوجودفيصراعنانثابرانمعنىما..ءالمقرفاًلنحوهذاعلىيفتتوكألهالبطاقةفيمزلى،اللامقبولردصافيبشرويتمزق

وراءماالىالاستمرارهدفما..إإخطرةكلفيفناءنانحملوسألته"صامتاؤسرتفمزقتط،جيبتيمنالبطاقةسحبت":ذاته

..!بالرعبعليهالمحيهوماًلعالمهذاًتلفراعفةماساةاية..!العثمالثبمالوقتبمديحنلم"ويجيب..!"مزقتهالماذا"سحاب

الذياءالشعفاضيعافما،حتميةبكلاميماتتالفجرعند"الزمانقبلمولودونانناملنوكأنه"الحفلاتهلهفيهاحضر

".قرننصفمناك!رطيلةتكبدتهالزيفيسمهاارضفي،الممزقينازمةهيوهذ.،لوجودظالحقيقي

لحظةفيالكفنيغلفهابشر،فيللاشانيةالكبرىالهزإمةتبداهكذا.واللاحقيقيةوالخولى

اللامقبولة.بحتميتهيعبثعندماالمو!أ.رمتهااًلحمادة،ومرااًحة،وتثر،خولىفيسحابكشرجهداوهع

.....مليذونالناسان،اص!قاءنبقىانيجب،طبيميةنجبرعلاقتناان"

،هناكتطاقلالأالحياةاًصنحتانبعداللاذقيةمنبشرويعودبسرعة،و*جتماعيالفكربماالتحررمبادىليتقياواضخمباستعداد

عنتصثه،بسحابفيلتقي،هبرربلا،ببمساطةامهملالتانوبعدان،مبمويقضونفيتهمونني،سمعتيببراعهينهشونوكلم،مئعلة

قبطانبكرملهوتشيد،الخيريةوالقناطروالنيلوالقاهرةسعيدبوراستطيعلاوانابههيهرتحررقيبةاولامامينتكس،تحررااكمرهم

انظلأليةامنالجامعة!لاببيناللغطويسمع،ورجولتهالباخرة."يعيشونكمااعيشان

النيلي،الزورقفي،الكمانوعازلى،القبطانمعوعهرهاسحل!جدرانهاربعةمناعظمفيهاالحياة،"الحرملك"جصرانثرفض

منطقية.بطريقةنفسهاقناعويحاول،تصميما*يزداد*الحبصميميةمنينبعائه،خارجمنيفرضلاالزوجيوالواجب

الكويتمنرجلمععاشتانبعد،بسحاباقبلاكنتاذا"ومع،قليلاوحمرفي،اللهذاًكرا،صلالمامصلياببشركقبللاائها

العملية،اثنيناويوماقبطانممهاعاشاذاارضمهافكيف،سنتينحرفكلاشربائني"يجيبهااذ،النماذجهذهمنليسبشران

."فبالارالقالثانيةاما،بورقةتمت*ولىانغ!،نضسها!تىاطالبكولن،كريدينكمانبقىسوف،واعبدء،به-تفوهت

بضس!لتهيشعرء،صريحاثورياطابعافائزمع/الجدلويرتى.،(بشوار

كيفاعالمااننقيضططرفيعلىانهما،جامعةطالبالهرغموع!اديتهزوجثسالروج،اية،المستقبلفيترىسو!"،مريديبشرويهرء

ويغالر،بينهمايفصلزالهاالعقيمة*جيالرسوباتمنوصفيقامنوتمحى،البعثفمهافييتمجدقنلا،الوهيةواًية،صومةاية
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وحضارةقيمواشلاءرممعلى،جديمهحضارةلقيموإمياعقلانيافيخبرماثرياوتدخل،كالشرو!رأسهفيتموموهزائمهالجامعة

...تحتضرالتوقح،سدومسديمياحساسويجتاحه،عابثةبطريقةامهبموت

تتحدى،المربمطلعفيمركوزاجريئاسبقا"المهزوموق"وتظلمرلأولحسوا،الشثيتهيءومي".شهوقوس"ظهرهاكان

...العباقرالسربر.واستغرقهما،بالعالماحسامسهوتقلص،قواهتوهنبالقبلة

،(للاداب"وشكرا،*ولانتاجهقيا،الراهبلهاني"تحيى"ماري"معكاموغريب"مرسو"فعلكما،تماماثريايضاجع

المتعبةهاًلطريقبدابةالناشئةوتسليمللفكرقديسهافيالجئسياك!صاليكونان؟اتهالعبثيالموقف،الكاتبةالآلةضاربة

حيم!رجمرطرطوساليوتي:س.ت.يعبركماوالموتالحياةبينالوسطالعبثيالحدهو

."فالموتاًلجئسيفالا.لصالالحياة"

-2-البشريهبالصخورالمشنمرالتصادم،الناشزةالحياةنغمةهيهذه

لتكئيكورولمسة"المؤومون"،سحاببمع!فالمقارنةهذاهوقفهلهويتيح،اللانهائيوالعبث

طرابشبىجورجبقلموامسس،بالحرماتيدمموءمابخرفىسحابيتهمفاتركانامس"

."بنفسيخرقتها

بعينا*تلموانني،قاسياالمقالهذاسيقرالمنابدوقد،ثىمكلللرجلتتيحاقيهذء،وقوانيئهفائزقياممنويسخر

لثانية01فيشل!،اراهبهاقي،الرواقيهذءمؤلفان*عت!لى،تخلصلااو،لهلتخلصسحا!يحبلااله،المرأةعلىوتحرمه

..بة...-.:لانهايحبها،ذلكبعدكمحصلةيأتيهؤا،داعرةاوورعهلتكون

ا!بيناخذبعهدهقارقاننيمنوولهالفعل،ر(برا!لاولىدولعربجائز"والها*دوالالقيمهدمنماذجاحدىوهي،اللامزيفالحياةصم!تعيشمتمردة

ناشيءكلالبهناكليسانههوب!مئيطلسبب،*هتباربينالملاضاتبنبيجدب،يثرونوالعبثاتمزرجيلوكل،وهوانها،المنخورة

عملاالقراءعلىيقترحكاتب.كاتبهنالربل،السنئصغيرىءلباوسرةومل،القربيثقيئبكراض،باععابهمانهم.حقيصلآوولادة

،بالذاتالعملهذاالايلاعتباربعينياخذاننا!دلا،لايضو.طمطلقةمناجهبزواالثمنهويدلىلاقلماذا،6إضحاوانقلاب

.(مؤلفملاشخصيةعنالنظربغضيقبلهالاال!كرةهذه...واللهوالدينالمجتىيلفها،اباجة

المنواتمنواضحموكما،تحاوليانها؟"المهزومون"عيما...وانحرا!و!ضفجوراويسمونها،الكميرون

رريدالذي،الجامعيالمثقف،لشاباجيلنا.جيلقصةتكونان....

عمقها،بكلحيلالحهيعيشانيستطيعحتىصفراالمجتمحيفنبرانيئصتوالعالم...ثورةالخغراءفي:يهدرالبقالبناحدراديو

مخلفاقمن،مجتممنافي،هياتيالباليهالتقاليدتحدهاندونايخرا،الجاعهالى!يريقهمفييرقصونوصالحودريدبشر،للحدث

الوسطى.القرونالجامعة!لأباناكنب"بشرصالحلكر،الصامتالمرجلتحرك

الراهبهانيحاول،والتقاليدالشل!جيلنابينلصراعاهلىاوصب،كب!اعنوانااثنب...البثرابا...التطوعيطلبونكلهم

بالطالبة"بشر"الجامبمالطالبربطتالتيالحببقصةعنهيعبران...لمينيككتب،الجمهوريةوغررالعربيةالجمهوريةمنالجامعة

بشر""اًن.الآلسنةسمفنهاتلوكمطلقةفتاةوهي"سحاب"."صاحبذاعاش

"سحاب"منالزواجفيرنجتهيعهنعندماعالياللتقاليدتحديهيعلنمستوىفولىلحناالشبابةفيانفخ"بشرغرفةفيدريدويصيج

للنوماستمدارهاوءنالجنسيتحررهاوعنماضيهاعنالنظربغضولانبيذبلااسكراناحبوانا،خاصةمنالسبةاليوم..البشر

سحل!""يعتبر"بشر"انذلك.ويعجبهايرضيهارجلايمع."يره

وهو.اكراهالابارادتهاعليهتقدملألهاهذاتصرفهافياخلاقيةالثورةدريده"منفعلةانهزاميةبلهجة،سابقوبثيفيبشرويجيبا

مخلصةتكونانعلىيرغمهاانمطلقايحاوللن،شبتبزوجهاعندما."جديداانهزامالناستضيففهي،المناسبةمندثك،تنجحلم

اذافهي.لهحبهاطريقعنبل،ائزواجومبارىء*خلادباسملهكالنعاج..لعربياالانسانيموتحيثالىاللمابويحاولون

تحبهلنهيدامتوما.كير.معتناميلاالط!بيعيمنكانحبتهاًالعالم،وقنرجي،التاريخ،بموتهميدينونه!نا.ليموتوا..واصرب

حبها،عنيكفولنالجنسيتحررهاهلىابدايدإنهالنفهو،بصدالثورةوتصاب،مثروعهمفي"فشلونلكنهم.السلاموجزاري

.والعلأبالناسقالمهمابملأرنا،-ديدينوفثلاهزيمةبهااضافت،بشرحمسممما،بنكسة

ولكننا"المهزومون"حولهاىدوبىالتيالرئيسية1الفكرةهبم.هذء.الممزقة

على،بلالفكرةهذهيخريقمملاالهقلنااذاالراهبهانينظلم.....

المهمولكن.عديمةوقصصاكمرةاشياءروايتهفيان،العكس

ومساهمتهاالرئيسيةبالفكرةالاشياءهذ.ارقبماكلءدىمانعلمانسافذءعنيرررعوبشر،لمثققلبفيينحدرالترامكانعنسا

الرواير؟بنامفيالمفويةواخرلأولا!المهذءيرىوكأنه،معامتةبطريقة،والاشياءالناس

فى.اروايةتحليلعلى*قدامذلعامتانملاخطن!ةفعلكما،العقليبالاتحادهزائمهنتويجكليقهفيكان،مرة

-.-.ه.العصيية1الكليةالىبانتسابه"لوراًفس.يت."
ناريدمصنةفكرةاساسعلىتقومتوحيهيةهادفةدوايةولا.0

...ماتت:لنعسمهارادكمايكونانفيلهائيافشلانبعدهذاحمث
بالفرنسيةيسمىالذيالنوعمنهي.اي،الكاتيعالجهبا..ه-..7

اقيا!طرةالملةمنتثكو!ميرر،ه!وكاهـ!بعد،!بساد؟وحمنسص،جامدهحفر.ولقنها،مبرربلاامه
الغمقة""ألىصالحوارسل.،الحديديةالس!مديرمنزواجها

ا!ننجريدية.اللمنيةاًقصد،!ه!ولدوايةكلمنهاتشكووا!4حبواكتثف،الضةمنوحثيعذاببعدالجديدالباستيل

انيمكنمااخطرفيوقعءلاتبهاولكئ،يلانابضمررمكهو؟ثانبوص،هشحيهوهيس!لملا.لهدعهتقد!ميستطيعلاوهو،تموتو!ط

(ال!حرسطبةءةلتمييزمولببن!بمنالن!لكقعدبدمم!أئتحربةبقعلضميةلروول!ن.بشر.قريةفي.الشرقيةالتلةفيبدفنهاوتوصيتتقنتانبعدتموت

....بة.....فث!لهمفي،وتمزقهمابطالهاعنثفي،المأساة،الروايةهيهذه

كما،فنيا"صادقةء!"ولكنها،حيلالياصادقةعونقدحمرةلرفضهممبلالهمولا،المجنوئةاندفاعاتهمفي،المتلاضةوهزائم

بطلباعتنارء،املالبجاةفيللغايةهامةمونقدمحيرةاشياءنجد،وصميمياصيلهوماسبيلفي،ضيقيلامزيف،كائنهولما

الاعتبارات.بتلكآخ!ذانيريدننلانفهصائيألاخاناعتقدا)1(لوحياشبقا*بصيعذابمفي،واغتراب!توح!دعمفيابدأيظلون
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عنساثريامععلافتهفيللظهورجوبمنفعورالئعنيةولمكنلذلك،الروايةبناءليعصويةمساهمةتسهم،ولكنها،انرواية

هنااوفعقدالراهببهانيوكاني.منهحاملانهالتخبرهتاتي.الروايةلمجمعبالنسبةالدلالة0وفاقدةفنيامبررةعربانهانشعر

الرجل،انابعلومفمئ.منهيخرجكيفيعرفلمطزلىفينفسهشغصيتحاب،فينجدءانفنستطيع،.النمنيةعلىالمثالاما

تنجبانالحلركليحنر،محضةجنسيةبالمراةعلافتهكلونعنمماحدالىشاحبةشخصيةانها..الروايةفيابثانيةالبطلةهياني

لرجلبالنسنةالحالهيهذءكانتواذا.ابنامنهأاًداةهذهكل.هيوتصرفاتهاهيحياتهامنعنهاثيثانعلملااننا.مريع

العشرين،يتجاوزلمجاسلطالببالنسنةالامرفكيف،عالبمخلالجمناو،الاخرينالابطال،انمانخلالمنيأتيناعنهانعلمهما

؟اخزىاعراةويحبمنتنالانتريدالتيالألسشةخلمناو،الباردةالغكريةاًلمناقشات

بشر،منارادةوبغرصمفةتمقدالحبلمذاانلنفزضولكئ!لمنلناتتكشفلاسحابلضخصيةاناخروبتعنر.سمعتها

ادشعولابحملهاثريااخبرتهعنممابشرتملكالذكمالشعوريكونفكي!فنعرفاننا.العرفالفكريو،الحوار،الحوارخلمنبل،الحث

ناحينفي؟(272ص)"بالثورةضاومثعوهـا،بالفرحفريبافاعةفياًلجامعةطلاببينجرتالتيالمناقشةخلمنمثلاافكارها

الخوف،بالخوفشعورهويتملكهانيجبكانالنيالوحيدالشعور.(اع3-9،1عى)الجامعينعلاقاتفيالضجلحولالموسيقى

قدوالتي،الحبعلىتقوملاالتيالجنسيةالعلاقةهذهنتائيمن:(.92عى)تصرذاتهاسببلبثرتثرعاليهالئستمعاو

تعلماننجبهمااقلليسحرجمازقفي،المطفلبسبب،توقمهماكلاندائمااشعرلانيسيانة...دائماسكرانه.انني-

منها.الزواجيستطيعو*بخيانتهسحابلقد.الضحالةفيمنرقةتفاهةالاليس،الانحشالبشربهجاء

اختلق""عنمماالراهبهانيانيؤكدهناث!يءكلانالبشريقيدواانيحاولونوهمالغابرالزمناجيالا!فكرونقض

فالحل.النهايةحه!فيهايس!كيفيعرفلم،هذءالحبلحاهـئةالبشرانيفهمانيحاوللممنهماحداولكن.اخلاقاسمومابفعنات

الحبلهذاالىينظرلابشران.محضتمنيحللهااوج!هالذي،روحاتتقيدانفيتركبولا،جسداتقي!ضعاطنيةوثنل،لوافع

المىبلاليهينسبلنثريامنابنهانهيواحمدهزاويةمناللاالاخلارتفيدهالذيما...عبلهاانالحمقاءالسجونهذ.تريدلا

.بالاجهاضيطالبهاولهذا)عالمشكلةفيجمحنقهماوهدا.زوجها،الارضعلىالانسانوجدلقدأ!رائماالحبوظيفتهاكانتاذا

السبب0هذامناًتخ!انهلناقالولو،صدقااكعرالنطلكانولويشتركالمخببقةبدءمنذاللهولكن...وطبائعهنزعاتهمعه-ررج!ت

،بالاجهاضثريايقنعلكيحجة(يخرهرجلباسمابنهيكونان)وهذءالنزعاتهذءبهليكبتواممكنكلايجادفيالفلاسفةمع

تطلقانثريامنلطلب،ابنهعلىحقاحريصاكانفلو.معهلاقتنعنانريدونحن.؟بحلوليأتونلاانهم..عفوا..هأء..الطبائع

يريدالحقيقةفيلانه،ذلكيفعللمولكنه.زوجتهلتصبحزر!جهااليناانظر..تقويمنامنوننعتق،الكونقلبالعاطفةهذهنودعان

فيالمثاليةلمولكن.فيهاثريااوقعتهالتيالورطةمنيتخلصانحياتيان.قاضياولستمحبانت..جوعانموتاننا،اللهايها

باسميرنانلابنهيريدلاانهعلىالمحرصواثثاء،الطلهذءمثلالاياموهذ..المتقعرةوالمسافاتالمرهقالزمنالثرادبينمضيعة

تسشقراحقا.بضهورتهااحسكنتبريبةبطنهااًلىنظرت":غ!.تجرجراراها،واللايطاكوالتعببالالم"ساقلهافيزداد،تمضيالتي

عرتاننييعنيهؤا"؟ولداالمستقنلفيتصنعسوفنواةهناوشجن،عاطقنيوسعباعصابياعيشهااني..حساببمعلىاثقالها

اتوارىانيمكنكيف،صيرمبييولدعنساوغدا،بالضرورةابا.0.طاقتيمئوالبقية،افكاري

؟"بابا"(ثريازوج)البشعالاصلع1هذاينالبيواتركه،حياتهمنعلىدليلاوحم!افكفيلاالمطويلةالصبةهذءمثلاناعلمانا

.(273عي)."\..معقولالييهذاانالىاللجوءلأالكاتبعلىيحرلمفنيمبمأثمةليسلاق،الروايةئمنية

لن!نيةحتميةنتيجةالاليست،اًلصادقةغير،المثاليةمذهانعلىشامداولوتولستويدوشويفسكيروايات)الخطبهذءمثل

يةالمرواًبطلاقنلاحظاننا،وبالمناسبة)مواقعيتهاوكلدمالمغادثةعندمادالتجريدالنمنيةفيتقعالروائيةالشخصيةوحن.(ذلك

بل،اًلطوبائيةهنابالمثاليةاقصدولا.كبيرحدالىمثاليانسان.لخطباهذ.غرالينابهايقممهاوسائلمنالكالبلدىيكونلا

لاتعيبهالذي،الاخلاقيالانسانبمظهرالظهورفياللاشعوريةالرفنةامتمتولكنها،الشخصياتعلىاقتصرتالنمنيةهذهوليت

الكاتبهوبطلها،ذاتيةالروايةانالىراجعهذاولعل.شائنةحضرعنسابالقيءيصابمثلافبشر.المواقفالى،الاسفمعايضا،

واًتهمهاثرياعلىوثار،المشكلةبشرزيفلماذايفسروهذا.نذسهللانسانيمكنكيفافهماًىعبثاحاولتلقد.اًلمولدحفلاتمنحفلة

فيما،المقروضمنكانانههع،غرءاًلىابنهتنسبانتريدبانهاالذيالحفلاتمنالنوعهدايدينانارادقدانهلمجرديتقياان

عنبهيعبر،القيءسوىيجدفلم،الوسطىالقرونمخلفاتمنمو

-78الصقحةعلىالتننمة-القيءحوالثانا؟كداقاستببعوبالمناسنه).واستنكاد.ثودته

عجيببشبلتضاعفتقد،الشبابارباؤنايغننهاالتيالقسىفي

تكلمانومنذ"الغثيان"بمنوانررايةلسارترانعرفناانمنذ

*نسافىيتملكالنيالاحساسهذاعنمضكلبشكلولسونكولن

ضانى؟ن.(الاضيقوبرداووجورهبزيفيشعرعنمعا
جسد.بشريرفضعندمائانيةمرةتتجلىهذهالموق!ونمنية

الرغمعلىيلمسهلموهو.عليهعرضتهانهامنالر!عكثريا

ساردربوللجانالجزائرفيكلارنايستطيعفكيف.بمفرلما،غرفتهطويلفيساعاتقضتانهامن

منيتضحكما،بشرازمةوكلاًلر!ىهذاًمثلييررانالكاتب

اليغلهنريالي!رلونالرومانبكي.؟الحببقناعاحياناتقنعتوانجنسيةازمةهيالرواية

يستطعلمكانانانهالراهبلهانياسجلانهنابدلاولكن

اقريىوسير!يمةربنجبماعرفقد!و،ثرياجسدامتلرعنبشراستمكافيبرراًن

معبشرفيهايناماليالاولىفادة.لهافنحهيبرزكيفبمد

يمدا!دار.امهماتتحيث،رألهمسقط،قريتهمنطدعن!ماممانت،ثريا

اتيالفرععةوان،تمضيالحياة.بأنليذكرجاءالموتهذاًف!ن

.ابداتعودلاتضيع
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ببعععباققدسننرف!لتنها،اخربتعير،ابنافيحابتها(علتىسنتزلمريرمن)لساهرنما.أ-؟9الصفحةع!المنشورصتممة-

المهرومو!

هيبل."ثرس"زوجمععهرهاستمارسكانتوان،

زواجهاةبعدلهعشيقةتصنحانبشرعلىتعرفيبل،ينلكتكنفيلا

العسل.ش!ربعد!،ءفلالصلىعشيقيلصعىانارلتاذا

رجلا،،شريفاسكانالنيبيالوحيدفانت،تريدكمالكسأستسام

.0005نفسهالوقتفي،وانسانا،الاقلعلىداخلهفي،ويعترف،نفسهيتهمان،صادقاكانلمو

نجعيءالالكلاماهذااماميشعرانيمكنلارحلاياناعقد.(الورطةمنليتخلعيالثورةهؤهافتعلبأنه

......ء.الفنيةالنظروجهةمن،ورطةكانتهذءاًلحبلحادثةاناقلت

بليفع!عمهاهنالنهيطرظليحئهالكلمالعيي!النيهولحاللاشمممرلن!معنةفك!فهانييستطعلمعندما،واخرة،اخرىمرةمنهنتأكدماوهدا

تحترمامرأةبانهايؤمنكانلانه،الوفحةالطلاباًلسنةكلضد،يممتانمنضايجدفلم،طبيعياحلاللحادثةيجدانالراهب

واحدة،غضبباددةبشرعنتبدرلمذلكومع؟وانوثتعاجممانهايةحتىاخرىسةيذكرهاولا،هنابثريابشرعلاقةوينهي

ويشربان(والاخرةالاولىالمثوةكانت)غرققالى!كوهااتكلاناتطاعولبأبر.ن!.اًلاحساسصادقكانلمو،بشرانهع.الرواية

...ه.لامنولمهـان،منهابناماامراةاحشاءفياًنواحد!لحظةيتناسى

ا!توتنتهي...(!/الديكةلعم)الميكة-سفصان!كلانو-يوجدوان،الرواقي.اخرخىمطروحةالمشكلةهذءتظلانالواجب

ذلك!مليهتعرضيعندمامعهاالنوميرفضبئن.(!جهضانرفضتثرياانباعتبار)خللها

يملكلاالكلالبوبانالمكع!يعلىئافتعانسعرفينثعرلقدرتجربقدرعنهاايةولكن.بثرياعلافتهمنن!نيةاقلبسحاببشر*قةوليست
المواقفبعضبصد!،

ولكن،.امهكموت،حقاعاشها!الكاتاناغقداتي،الاخرى،بامرأةرجل!لاقة،حقيبةطلاقةايةتنشالمانههوالوجداًلقرفى

.........بةالمناقشاتمنطويلةسلسلةااًلاليستبسحابعلاقتهان.بينهما

حوحطر-نجييعفذكرالأا،المكنوبهعايهضمربيلةالرماكمالمكيملنظكمييفعبإلهلهاًفعاليبردانبهايحاولواتي،بشرنصفيتغالتيالاخلاقية

جوعنمنفصلةلكنها،فعلاوفعتفد،صاثقة،خذقية.لكونورالجوجعلتاقيممهالمناقشاتهذ..الخاصةوحياتهاسحاب

على،هيبل،عضويابناءبنائهافيتساهموىكرتحلااًلروايةمعهتصورانيمكنلاحدااًلىباردا،عجيببشكلباردابينهما

المواقفافتمال،الحارلصمقها،وتفضحتسلسلهاتقطع،العكىيشعر،اًلروايةصفحاتطوال،ءالقرىيظللذلك.حبجوانه

ميما،فمثلا.حقاعاشهاقدالكاتبانيبدولا.اتي1الاخرىيشطعجساتكوناصطن!عامصطنعةوبافهاالعلاقةبلاحقيقية

اتي،الجيم!،الطويلةالصفحاتف!متهاالتيالفنية"الخدمة"0اتقايدوتههثيمالمجمعانتقادعالىمنهيعبرانالكاتب

مقطوعة-الاسفمعسانها؟وموتهابشراملمرضالكاتبكرسهاوان،حقيقيةالفلاقةان،الكاتبيريدكما،!رضذلكوس

الروايه.بمجمىالصلةنف!سهاتكشفسحابهيهاولكن.تصرفهافياخلاقيةسحاب

كيفتعرفكعاهرةنفسهاتكشف،الروايةاحرفيحقيقتهاعلى

تشكو"المهزوسن"طن،الأخذهذهالىبالا!ات،واخروا:ليشرنفسهاميتقولالا.تريدماالىلتصلجسم!ات!صتغل

!را.جرتقدبانهاتقنعناتكادلااًحداثهاانوهوخطرعيبمن،احمقمافونوهو،طبعاخالتيابنا.0قرإبيساتزوج-"

تتوفرانيجبالتيالالاسيهالمباديءاحديجهلالراهببهانيوىتيكمااتصرفذلكوبعد.الريرعلىساعاتببضعارضا؟هيمكن

الواقع.مثماكليةمبدأبهواعني،واقعيةتكونانتريد،روايةكلفي.(288ص!."الثء

الامثلة.بنعضاًقيانهنأوثحاولامراةا!ا،اخلافةسحاباعترعدما،بشرحجةكلتكناًلم

نااولاولتلاحظ.هلالاخيهزرجته،ملكشخعيةلناخذتصرحهيهاولكنأيعجبهالمنالاتسلمهولاجسد!اتعترمحقيقية

اًلمعلاقةتحررسىفما.هلالاحوءوكذلك،الاصلفروجممبمئر

أالاخوفوجةالاخبين،الحالهذهمثلفي،تقومانإمكنالتي

،حرجمناثراييشوبهالا،صميميةتكونانتستطيعلاانهااًعتقد:حديثاصلر

بدتلقد،الجنسيةالقضاياعنالاحاديثكودعندماوخاصة

صديقة-اقولصلا،صديقابل،اخفوجةليست،كانها،ملكلي

هلىمعهقصةفيياتفاصميدلهاجنممبيةظلعهايملسعنحميماجةبعثركمافهبنهالاهي!ك!وهـلعرلم

ناعلىتشجمه-كادميبلويعلبهايضربهاالفيالحلادزوجهامع

سؤاله:منتتورءولامعهاعلاقةينشيء

.7،(ص)"؟قبلتهامرةكم..بدينك-"ديواناًحلث

انهاننسلاولكن.يبموماعلىمدينيةفتاةملكانصعيح

قلاذاعجبهنادفهل.متزوجةامراةعنتتحمثوانها،بتزوجةالكبببرالعربيللشاعر

لهاوجودلامقنعلةشخصيةهذء*خنوجةانشعرتني

النيمجتمعنا،،اذوالاراهافيمعالثعالبمثبعقدبومجتمعنااالجقيقةعافيهدمفياًلعيسىسلجان

.الجيرانابنةخديجةتزوجالتيالثيخقصةايضاولناخذ

القصةترويالتيهبمملكانالادابداًرمنث!ورات

يستطعلمالشيخلان،اهلهالبيت(خديجة)عادتلقد-"؟م

ور!ا؟ءاهلهنصحهولقد،بالمرةيتزوجهاانيستطعلم!يزوجهاان+؟7-+*7-ص/ءص
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ثثوءيتللىانبعدالأالإثنالىبثراشباهيتجهالاألمفروشمنكان.جديدمنيخاول.أنرصممفرففي،العرفىو3النبيلىبعضيثربان

يعثيلا!ذاالصلاةالىالدعوةا"ذنوصفيسنقاناًما.جارءفياستمرانحمثوقد.طبيعتهانطفاتالغرفةدخلاوكلما

ويضةعاًلروايةسيرفييتدفلىالمكاتبانهوواحداشيئاالااللحظةبهبلغتالذيالموقتفيخمد"ولكنه..لعلهمداعذتها

بشر،البطلمكان،سيجريكلأاًلكاتبباعتبارءيعلمااًلذيهو،نفسهتركضوهيوتنمتهالغرفةمنفهرب،ذروةخديجةنحداًلحرجة

.سيجريمايملمالافيهالمفروضمنالني،بخالهفاصطمعت،سيطرةكلفقمتوىتها،مجنونااعمىركضا

للقصةالمعاصرالنقداتجاهات"عنمقالي!ياننياذكر،وبعد.اً(7ص)"..الخالايرانوكأ!وضمافبلاعليعهوانهالت

النقدمعظمااًنذكرتفد"الاداب"منسابقعددفيالمنثور"العربيةتروبماالتيهي،الاخزوجة،ملكانشيءكلفنلولنلاص

يقعاليالفنيةالاخطاءعنالمكشفالىيتجهتكنيكيانقدايزاللاعندناثانياولنلاحظ.فاضحةالفاظمنفيهامارغمعلىالقصةهذ.

هنااتخاذعلىارغمالئقداناتفاوقلت.بلادنافيالقصةكتابفيهاولكن..(عليهوانهيالىهابالغالالقناةاصطدام)القصةواقعيةل!

الكافي.الحدالىبعدينضعلمعنشاالقصةفنلاننظراادقفالجارةتا.نيعئمماحقامضحكةتصبحفالقصة،شءكلهذاليس

كنتولقد.مرماتكنيكيا"مونالمهونا)عنهذامقاليكانولقددخوللشهموابيتهاالىيأتواانوملكوهلالبثرمنوتطلب

هذهتحليلاحاولانفبلعليكانلانه،الشكلبهذاكتابتهعلىمرغمابانطبع،.الوسطىالعصورفينعيشقىاللاوكاننا،القناةعلىالشيخ

هيهل:تساكلان،فيهايقولهانكاتنهاارادعماو(لكشفالروايةاًلاقارببحضورالايتزوجونلأبلادنافيالناسبعضاناعرفانا

روايةأا-تغربهماولكن.عنراءزوبخهمانلهميثبتواخى،والاص!فاء

ئقافةمنعليههمماوهم.بالذمابوهلالىوملكبثريقنلانهو

لمعنقامقدائحاجمتفبلماهذفيهامفعرميااننيلمفيتعرنعبيبملسلبيةفمهاجيرمن،نقاليما.الحديثةالحياةلممنىوفهم

يذكروان،فنيعملقيمةيستشفانيريدكناقدعليواجبهذاانبينهماالعلافةراًتلقد.بثريابثدعلافةبدايةايضاولناخذ

...ولكن،!ومالهمافنضبت.المطبخفيتثتغلوهيالنافنهمنيراقبهاراحعنمعا

قائلا:،تفتحهاانلمالميهاطلبولكنه.النافنةواغلقت

منالئانيالنتق،طيبعتهبحكم،دومايفضلالناقدانيبدوولكنهذه،اوذيكلناننيتعرفينانت!..لانتحمث،نتكلملالماذا-

اهـ!ام!سهوجداذاوخامةالاخطاءيذكرانيض!لاجمو،المسألةوظلم،والقتلالمزنا،الاحراماليي..محرمةاثياءليست

مثلفي،النقدمهمةاناعتقدلانني.الطريقيدايةفيلاروالكاتبنعبتلمووحى،ليتصغيانكاغلمانا،لنورالاتطفئي..الزوجات

الخطرةاًلمزالمقالىاتنبيهبل،الطريقنجحديدليست،المحالهذافانا،نتحمثو!ثيناالنافئةافتحيمذء.0تعودجميانالىاتكذمسابقى

عليها.بالسيريحلمكانالثيالطريقءنالكاتبتبعدقدالتيبحنانلهيصغيشخصاي،شغصادنياهمن!يركلنا..بشرالااكل

صممتلقد،وحدلروانتوحدي.أناأتهربئفلماذا،واستغراد

طرابريشيجورجدمشق.92ص"+لحبنيفناةاحبنتفأنا..اخرىبطريقةمثلك

زوجةهي،امرأةالىال!مقذامثلانسانيوجهانالمعقولمنهل

----صسسسس--صسسى--------:ةمل.امراة،خثفى

الدقيق،الوصفهذايصفهاانبشراستطاعكيفذلكمنواثربل

حديثاص!ر،تلفتها،اهتزازما،حركاتها":اخرىنافنةفيوهينافنةفيوهو

فيالباهروالتلألؤ،الفاتنةتكشيرما،اجفانهاوظلالجيعماغنح

م28ص"..جمبنيها

لملهاحبهعنسحابيعدث(،16)الصفحةفيبثرالىولنستمع
لمء4كل.الجنسيةوالتجربةالحبحولونقاش!همامنهاالزواجفيورغيته

ءس"!ايجركليانالمعقولمنفهل.ممهماتجلسكانتكرييةطاليةامامذلك رهـ-!صهوالراهبوهاني،دمشقكجامعةجامعةوفي،الحديثهذامثل

م!!مص".أالمتزهتالاجتماسبجوهايننرفمناو
فشلبعد،بشرقررعندها،يهالروافيالاخيرةاًلصفحةولنقنح

البري!الىنعبلقد.المسكريةالكليةفييتطوعان،لسحابحبه

تقولالمبريدموظفةولكنتطوعهاودادعلىيحتويالذيالمذلفليضع

بممسة:له

اًلصوفياًلباسطعبدبقلم."اليامهذاثورةبدءعنبعدتعلنلمالعسييةالكيةولكن-"

.203(ص)

وكيف،يتطوعانءسيدبثرانالموظفةعرفتكيفنتساملونى

الئيللصيدرائعةقصائدأالدفىرةبمهتمدن"الكيةان!رفت

بشربطلهالكاتبلنالأيصفحيثالكنابمنالاولىالصفحةالىلنمدثم

دمشقمآننألىينظروراحالشرفةالىخرجانهيقولانه.*ولىللمرة

الشعرعالمفيوحلهنسيجكانونحن.الماننهذهدصفاسطرستةالكلالبوبرس،و*ربعناًلسع
نعادضهماومن.وصفهوحيثمنا!صفهذاهلىلنالااعترإض

دعشقمافنعنيتحمثبطلهفيجعل،الصثاملالبيستبقانهو

11يتكشفوهنا.القريبالجامعفيالصلاةالىثعاهجارهانيقولثم

لآدبدرر.س375-لى.ل003الثمن،!لاةلثوةسيتلقىبطلهإنيعلمانه.لعلالبالمسنقالموقفلنا

.هامخطافيسقطقدفيلكيكونلكنه.المأننيصفراحلللك

--انهاعني.العكسلاللحدثنتيجةيينانيجبالمرواقيفيفإلوصف
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:بهجسمحر-أأ!.--بنم -&ير.ل!001ص-لأا"4،*بر،مي
؟!معه"،عهقمععهعمسهما

كيانه.داخلفيالانسانيقظة،يقظتهتهمناكبقيةيوجدلافهو.موتهوكذلك،فريدحدتالشاعرولادة

تتعرفانبممنىلراستهتستطيعانكبالشاعرالمفروضمن.جديمةثنيادلادةتعنيالشاعرولادةاًن.مؤفهميموتولا1الناس

خلالمنلهافهمهوكيفيةبالحياةمعرفننهوالى،حياتهوالى،اليهبجودةويزخرفه،روحهوراءمنلنايصوفخاصعالموخلق

ابيات"الوحيدديوانهقصالداحدىالا"مكمالهي"وما.آثارء..صنعته

مكانةنظريفياحتلتوالتي.الالابدارعنالصالر"ريفية،وابداعخلقبامقانياتمزوديننولدالناسبقية،نحناننا

عنالشعريةروحهعن!اص!يلةصاثقةترجمةمنفيهالماخاصةهذانقنلحىالحياةندخلنهـادمالكننا.فينابذلكنحسماوكعرا

ادركهالذيالحياةمغزىبينترابطمنفيهايتلامحوعما.ناحيةونتنازل،تعاقدبممليةفنقوم.هوكما-اًلاخرينعالم-الجديدالعالم

وطنهعنغربةفيماتالذيفهو.المفجعةنهايتهوبينالشاعروتحقيقالاخرينمعالعيشلناييسرحىذواتنامنالكثرعن

والانسان،مستمراضياعاالحياةداىالذيموهو،وبلدهواهلهالواجباتعليناوتلقيعليناتلحالتيوالمعاشيةالحياتيةقتطلباتنابعض

النبموهو.يتمكنولاعليهاالقبضدائمايحاولسيزيففيهاضعفبسيبدخيصالاستسلاممنلن!مفنضطرقسريةحتميةبصيغ

."اياببغررحيلافكان،ايامهالموجعلىاضاع،ءفصيدتهفيقال.واهوائنااطماعناديالالرشدةاوخيالناضيقاومقاومتنا

ربطمنواكرواالباسطلعبدالعارفينسظمالبيتهذاشغل!كللمناالتيالخلقامكانياتعنفشيئاشيئابالابتعادنبدأوهكذا

ص!مىمادبمفكان.وبموتهبنهايةقصيدتهمنالبيتهذا.الداخيةحقيقتناعنونتنازل،عنها

.الميأساةطابعيحملمفنبسةفكريةواطرعقليةعاداتوتشرنافيناتتحكمثمومن

بدمشقالهافانامقهىفيغينياالىسفرهقبيلمعهجلسستجغوةفيناوتخمد،الذاتيةالفريةالاصالةعنؤنتخلى.!سائدة

هذايستحقحتىنف!ميبنناءاجهداظلانعلييجب"ليفقالجثالصرجةهذءالىنتهافت.الداًخليةوالاحاسيىالمشا!ر

حتىمستمرجهدالىبحاجةاننا،شعرايسمىانالذكانظمهعوالمتامنلا-الاخرينعالمسمنمصاغةمتشابهةنماذجتغدو

الالالريقيانعابهمنيبغيلاانهمؤكداواًضالى."شمراءنصنح.الداخلية

المادبم!.الغنىلاالشعركطالغنىفيهايتوقعجديدةتجاربيعيشانلانهاالاثارةمنخاليةجاهزاامرالنابالنسبةالمحياةتفدو

اخلاصا-او.افر،قبلهتركتفماذاافريقيافيماتوايخرانطرتنابالتاليوتغدو..الجذورميتةجاهزةبقيموتقومتناطرت

!ألافريقياتركماذا-*خرككيدءفقدناقدنكونالحالةهذهفياننا.سلفامنجزاامراللحياة

.وغابالبحارضم!فيعاشقباؤريقياهاميقولونعلىالعمرفنمضي.حقيقتنااكفقدنارالحياةالعبحيحةعلاقتنا

العنابصدريلطمعريانكالقاراسودالأفقافييغلغلونموتنولدانن.الانسانيةالحقيقةها!وعلىالحياةهامتس

.الاهابسدفيمنينصلعيناءتركضالوهممعيطير.مجردونونحن،!ريخامؤرخين،فقطزمنيينو.هايةبدءفي

اًياب.بغررحيلافكانايامهالموجعلىاًضاع.اًلحيةللحقيقةالمعاناةمن

والعرياًلاسودوالقارالبحار.الملامحا!يقيةضياءتجربة،المملالتكزاروراًءهاامخلفةالبشريةافواجوتروحتأتيهكذا

)افريقية(بقارةالهيامبصورمراميهاولعدغناهاتجلىوسوح.وافريقياالا؟الغفلةهذهمننستيقظاًنلنايتسنىافلا.والغفلة،وألفراغ

لاالتيالشاعرروحانها.العيونوركضالوهممعالطراناوللحياةالسطحيالمطمئناًلقبولمنالنوعهذاتمزيتيعلىنقمر

فالنتيجةذلكومعالجديم!التجربةهذ.اغتتوالتيتحد؟داخلنافيالكامنةالانسانيةولحقائفلم،لنواتنامنااخلاصعا

.ايابولاالموجعلىضياع:سلفاالتضحيةعلىأالمجازفةعلىتقدرالا،مالصةفي،واحدظمرة

هذاونحملالضخمةالقوةبهذهننداكنااذا.؟اًلحياةاذنهكذابانلانفسناالسفاحعلىنقدراًلا؟ومفروضومعطىجاهزهوبما

الموجعنفوانان؟.الموجذل!كعلىهكذاننتهيفهل،المجنحالتحفزاتياًلحقيقيةالحياةتكمنهنا؟باعيننات!ملهاوانالحياةالىننظر

.الشوا!ءصخورعلىيتلاشيانماسرعانلنحاراعرضفيوصخبهجديرااًلانمانيفدروهنا..3نشافهاوااليهاالنطركمثلاًمريشرفنالا

ذلككاناذاصغيرةرملحباتبينيائسةبسهولةويضيعانحياة،حياتهبالتانيفتصنحوعيهعليها/شلطحينمابالحياة

يمكنوماذا؟اذننستسلمهلأ.هكذاالنهايمةكلونفهلالبدههوبفهمهواضحه،واصميسهبمشثرهغنيةبقيمةمحملة،الانسان

يغنيانالباسطعنديرى؟والنهايةالب!دءبينمايفعلهانللانسان.بالخلودالجديرةالحياةهياًنهاواعننقد.وادراكه

اخر.وبشكل.ثانيةالصورةهذ؟هبموهذع.مالحظةفيواحدةمرة،الفذالانسانيولدهكلىاً

وارتحالغربةوقيثارىالصديقوالشراءانا:مكادي.فنانااماديبااممفرااكانسواءلملانسانالصحيحةالولادة

الرجالقبرالابديةالزرقةفيوالبحرالبحرالىشسذابالبحثجديرةفروقمنالانسانيةالنماذجلهذءلماوتجاوزا

الصخابالصافراتبانوائهاالرياحنزواتبناتميللكلتجاوزا-بذلكبالسماحيوحياًلمجالانمع-المقاله!لىافي

عذابمنوقيثارةصديقشراعوخفقعيونا:ش!لأنا.الصوفيالمباسطعبدظكلمنالشاعرنموذجالىنصلذلك

منانفاسهالشاعربهايستجمعباستراحةتوحبممكاديلصةحمصفيرنشاولدانهالباسطعبدعننعرفاًنكمرايهمنالا

ويشكو.يخاطب.دائماوالنهايةالبدءبينالمنشمرعذابه.الوظيفةونال-الاداب-دمشقجاسةفيالعانيتحصيلهواكمل

شراعععمتهاديةآمنةالحياةرحلةتبدأكادفما.يتلاشى.يقاومماتهلبلماتكيف.وجهايوعلىراىوماذاولدكيفيهمنا

الجميلةالحانهيعرفقيثارتهترافقههالئةلهجةفيصديق.الشاعراًلباسطبوحاتا
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دالممع.والممبالعرقمجبولاخانيبجهدبلاسحريةبفوةمدفوعوهمثهالبحرابزدفةالمتجديةالابديةأماميلقفسهدعالةرقي

كلهاالحياةكانتان-فيمنناان.الاتسانالمنطليتحققهناومنالصافرةالرياحتعاركهوفجأة.اضاعته"عمنالرارمنتضظهوما

الامورتحلاليالخياليةاننصورةاليطولةالىلايحتاجسكذلك.بنا-يميلسالنيالقدرهوهذاانفيصركالصاخبة

فارغة،،خاويةلانها،كشوتيهلمبطولاتمعنىلاانن،سحريةبضربة.للحياةالعام"التخطيط"هومذاافن

يهزم-كاسطورة-عنترةكاننقد،والحفالصدفةعلىتقومكانتربماكهذ.حياة.تاريخيةبنهايةولازمنيبيدءتتعمدلاالحياةسا

ضتوالحقيقيبطلنا؟ما.الوسطىالعصوربطلهذابسيفهج!يشايحمل!امرالسنينمنكذااعيشان.قلناكمالهالافيمة

فهويحققهانتصاروكلووضعظرفكل-كانسان-يناضلالئيقياسيةبوحداتالقياسيقبلزمنيافندارمجردانه.فيمةلية

لهماتراءىوالىالباسطعبدالىدنعود.البطولةسلمفيلرجة.متشابهةمتماثلةفهيالتيارتقبل

.ةس!يزيفعنلتحقيقمجالاتكونالتيالحياةتل!كفهيالحقيقيةالحياةاما-2

الجاسظ،الصخرةالىسدقبلمنفسيزيف.."مختلفةمحاولاتفيروحهنشاطالانسانليمارسمجالا،الروح

الخالمه.خيبتهاثقاليحملتسلقوالقاء"وعيهامحاولئالحياةاقدادفيل!نخراط.العالملوس

.كابدءالئيبعفر،سيزيفبعضانامكادي.العابرةاللنياتعئى"القبض

خرابوروحاهشيماقلباالابدقيالزرقةعلىفرغتممطة،تعاشلانف!ابلة،م!ديةالمحياةكونانكراجممو!-3

"اًلرغابعصيعليهاوارتميتوعرةلجةتسلقتهااناو،اسعدانا!،استفي!انالمهمليس.لاامللتفاؤل

المقاومةمننوعوحيناحينايتخللهاللخيبةاميلاانجاهانلمسطريقعن"اقلاكها"يهمنيمابقرر.اًلحياةهذهفياغتني

نفسهيصفانهالا-عليهاارتميت-وخرابروحا-يعتترفانهومعكانت.ولوحىعليهاالوحيدالظفريتحققالوعيففي.الوعي

.-الرغابعصي-ب.ضياعهااو.لاجم!واهااعيان"المي.منهاجدوىلاالحياة

روحهسمتكلماالانسانانوهبمعقلهلهااستراححقيقةهناكاذنيرلىلالكنالاغوارعميقضياعاالباسطلعندالحياةتجلتلقد

الخيبةفيلاحقيقتهتتجلىشبزيفانوامع.خيبتهاثقالازداثت"فيالمجهولاوالمصيرفيالتحديقلهيتسنىمنالاالضياءهذا

ن!منقطمةالنتيجةالىلاينطرفانه،للصخرةالدفعمعاودةفيبليبدوجنذاك.ذلكعلىالش!اعرمناقمرولا"الابديةالزرقة

.المنذولالمستمرالجهديشدهقدروبالمقابل.وغياب-وارتحال-غربة-فيالشاعر

خلسة،يظ!رمازالروحهتوثبلكن،عقلهالهااسشاححقيقة:اقولوهو.والصفبالعذاب.العاتيةالريحبهوتميد،دإ"!ما

الليمالحدعلىحتىتظبىالبام!طعبداعماقفيسيزيفحقيقةفكان.الارضعلىببقائه.الابدجميبقيدهمشمود

عقله.رسمهليجدشزيفاسطورةالىالصورةهذءمعالباسطعبدوانتقل

الىينظراناًلباسطعبداوشككلمااًلحقيقةهذ.تطالعنا،تظل.الحياةهذهفيهوررا.عماتعبرافيها

ذلك.عليهتأبىروحهحقيقةوتطلفيخمدالنتاء..
.جالدءالذىبعض،سيربف!يانا:سكاد!طلج)فياعطئانجةجهةومنجههمندائماوتطلباطموحاالحياةكانتاذا

.طاردءكماالسياطدامياًلبشيرطاردفيشزيفعذابفياليوظنجبةالاكطورةعنهطعبرتتمامافذلكج!دىولا

0المعا!دةلخيفيوالع!ق!الصخرهماهكاديا!طوليقىالانسانبقوةمدفوعةالجيلاعلىالىصخرتهيرفعوهوالابدي

..اذا.الحضيضالىدائمايعيدهالصخرةبكافةالمتجليالمنيدوالقدر

".الهة-حاققهلعنةفيوالعلمالعخرهطبطوتهتنجلىضنىا!ىمواصلة*.*نسانعلىفماهكذاالحياةكانت

المقيمعذابهابدلزبدفاكيغرفئناراتنسعاغضمابفيهزهالقوحقمماللبحرألهآلههفرعبميمكن-هناومن.بالحياةاًلجديرةالائسانيةاالبطوله.اًلحقيقية

.صاباًلصحاريبزرقيوتطفوالسخرياتفكتممنافقة.الانانيالئظللكرةالىللوعولالاستطراد

والتيهوالضياعبالسوادعينيهامامتسربلتقدالمحياةاننرىثمعروالنضاللايقوم.الجهدبللفياستمرار!.س!انيالنضال

المتوثبة.الروحذوالطموحالانسانهذاصحرائهافيفتلاشىالتخلييخهالان+لجوزالهزيمةانكما.الغايةالىالوصولهجرد.

الضدل.قديمالمناءقديمبابعادهالحياةولرب"اًلحياةحقيقةعنالنضاليعبروبذلك،بنلالنضالبل.والهروب

ظثل.وراًءظلالوزحفرماديةسماءركام.حدودوفيظروفضمناناضلانني.العشىكرامةاحراموعن

"ضيابنبعتفجرعميقالسودب!بارءالبحاروليلغير.-الصخرة-ملامساابقىانفي-للواقعالمباشرةالممارسةفي

السوادالايبقلم،يعاشانيستحقاًلحياةفيشيءينق!مائن

لشاعراينفثهاخيرةاولهثةفيهاالابديالشاعريقتحدو"لعتمةا"هه!هه!هههههههه55هههإ!ههه!5
الصاعدء.جنهتيوانهممتاترنحتمكادي"

.الوافدهالعتمةفيتحمق.عيونيوظلتص480مر0

.الفوزلهتراءىاذاوللالسان،لسزلفاًلحد.النهانيهوهذاًم"الىتلى5!5 ".واحمهفطره3حمريمنالكاسمييبىولم

بها.التحديقاًلالكوليس.عتمةهناك.انتصارولاهناكفوزلا

يطاردلة،اًبسوكان،جلملر.فلهبالسياطكانتاذا،انغالعزاءفيم

يكونقدمجمقردرقةالئيدنحرسمتمارهايضالسوشئطورمامدسميزدب!خر.ومنفالحوشوبقلماقاصيصمجموعة

معمعطياتهتختلف.أولىلجماموضوعيختحهلفنود!ثسبملبانظرسضننهالخ!صلكلالبىلت،الئجاابوالمعاطيابومحمد-

.العزاءفيهيرىربماانهالا.طنعاشوبنهورمعطيات

"وازفحالغربةوفيثارتيوالثراعانا"خدثاصدر--اراسرآ

التلالاقاصيخبأتهاوعلةعنلفتش

اختيالالمروجياءكبراتلعتجيمماعلى-مم!هههه!!هه!هةهه!هه!ه!
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ههههههـهه!هه!!5شاردءمن!ورةالنسائمفوفىوتفلت
دثلاووجلايامهاكلوعلتيانا

الراغدمانفاسهاتعنقالعشبربيعية

لأ!ءا"..؟..ونسالمروج،.وتلالوعلة:للادناومنافريقيامن

الىي!جهاًلسرجبريهسمي!.الاي!سا!يسرفىالياللصههدهمي

مئتقاةصور.المراًةالىكمقممةالريفيالجمالعوروتتراءىالجمال

نحط،اكافناعنالعب!يينشال،قليلابلاسنرواحالنفستندا

..الحياةعبمنتريحنالذلأذاتنرشفعلنا،قليلاولموننسى،الرحال

العاكئىشقلبثؤؤدفطل!!ة.الشباباحلامالىسالوعيفصحان-الطفونيالمرحهذايتطورثم

البحاركنوزطوقتهابرونزةزادشهرعنافتش"

ءيرو!اًلثمارلفيفالحناياصمكالصيفحرجسدامضمخة

33833طمؤى-33؟،.-جمىنامدءلئ!فبىفيالمصدورخامية

الخ..واحد!لأدبةالنبيذعتيقتصب

ك!اهنااًلمرأةؤنظهر.المعطاءالجميلةالشهرزاديةالمراةبصوريبدأ

لإدارةالاميرشهريارترولممنهاحادةبرونزيةامراة،شرفنافيدائماتظهر

لكن."-شهرزاد-فيالحكيمتوفيقةالفيهذءاستغلكما"

لا......لا!الصوفيالحبمسشوىالىصمدبلالاشباعمستوىعنديقفلمشاعرنا
سمرابنايه،العميقالخندىراس-صر-رعاًشووافيررتويعده!الصونجةالغزلكدماتعن!دهنرىانناحتى

الحب.من

شعلتين"ال!وىاعطىالحبزيتهماسراجين"

لاشتركت.الملاصمحاولةالىونعود

وبالتالبم،الصوفيالحب،الحبفيالظصوجدواالذينهمك!ر

كياناويصبحاناًلمحببذاتالمحبوبذاتتتحدحيثالال!يالحب

ليره12وسوريالبنانفىواحد".
اتحدوإالوجودبوحدةاحسالباسطعيدانقلنااذانغالىولا

الستر!ان!ان:ارارجفي.خى-الطفولىادح-منذالجمالنجلىيقود.الحبطريقعن،
:يقول،الصوفيالحبخنى-بشهرزارالاحلام

رإولارارإ6اويدإكاديافريقياكلوتسألني"

اًلبحار!تطوبم!انتلمن

دولارات1.:اميرمماكفيفؤادمنقطعةوعنشهرزاديعنافننش
مكادفي.عنكافتش

ريالاعا.:الارجنتيئفيمن،وصارت.الجسهوحمود،الاشياءحدودتلاشت،بالحباًذن

شهرزادوقلب!جميعا:فيهاتريبانللروحتسمحوحدةكلها،الروحخلال

ومكادبم!.

يعادلها،ماو.ل.ل25:الرسميةالاشتراكات:مكاديويخاطبللحبروحهاعطىانبعدالبالطعبدويزلمر

ق!ه.الراًالجزرفيالمحبجنةايامكادي

مقمعايلاشترالةقممةتلفع!الباردةالنبعةالىالراحلينعطشايا

المرافيمويقلبعئهايقنشالتيهذء

بريديةاومعرفيةصالةالحبطريقانعرفانبعد،ظماهاًروىبانهالقولنستطيعقد

الحياةفيامللاان6ىرانبعدسيزيفعذابمنينقذهاًلذيهو

07حلتقدالاساسيةالمشكلةانمناتأكدلانستطيعولكننا

.الظصمننوعهوانما،الفنفيالحليرفلمشوبنهوراما

3هلا!قتاخيرايعودأنه؟حلاًمخلاصاهوندريفلاالباسطعبداما

معجبا.اممتسائلاالحياةفيجوتهليختم

للادارةمعبشأنهايتفقرمزو!ابهايطمئنفىاًءوكدنااسرار.جبيعمكادينجتانفبعد

:ويقوليلتفتنراءفقطفبي

اًنسانها؟الفجرمعيننيارضاجماعلى

الوانها؟الشمسفي.لكندالشوا!ءبأي

الىالمراسلاتثوجه؟البحارعرشتوسدت

محاربأبم!

2314.بصبيروت،يلادابمبلق؟نراربأي!ميادي

.*شفهاماشاراتابداتلاحقناستظلانن

حروداسماعببلسلمية
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00001..-.--..د---.--مممي!55!ف

درواحأحمحغحصص-صح---حصحص--مصححكحصححعسى.

احخرليليحرح"انيلو،بدحءليليسانيلو-أح-

ذثرىرلال،عنولا،،ذهنليليسانيلوترفضنيالارضقوايا

العلمحرجلحدياوتسلخ،ترحمنيالرسحانلويالنقمه،باليران،بالحفدجبهشوتضرب

رداعبئلفطرحمهبلادميترضء

جمراخيمشتوري،تحرقهتعر"يني

مواجمبرفيفالابهمابعيدشدحليليسانيلرالمعبدححارسوح!تى.هـترجمني

النوهـمعبى.المرتذقلبهدقوا،عينيهاستخرجوا:يرجس

نفسيفي،الرعبنث،الجرحيعينتىلا،انيلو!وليصلب:الكهانمحفليهلل

يمب!بىاونحخضروماالر؟يادعارةوعبر!والمخلبالنابذواتالخاطيجسمهوتندف

لمنفيسيمرةانيلوالمعبدجوانب9ترد...بصدىصدى

واليبسمه!العينررابصرانيلو...المرتدقلبهسنجرش

عجهدشلصبصوت،6مهدوداالحكمةلمسيخأ!ح(2دمي)الرمالفيت!ر

والاوهامآالايا!نالدنيابهحبلتماجميععرفتالمفيشنظلالاعوامحوإفروتحت

والعتمه.يهرمولم

..،..الدملونو.الاصدافالشطأنتنكروظلت

معلعلى.دصلادصولهاعرل!.الأتمررفسهاو!ل

البهونعرخيطاشتانبرلي.فقلتقتلناههناتقول

يشهقولم
بهدهدالاالطولعنابمفيلماءبيكليعبعحبلديوفي.خلاياءومزقنا

يشهقلمو

قليقيليعسو!عمالمعبدرهبةتحدىئاصمتهتمردحتىصم!ته.قتلنا
.و...قتلناه

نداحءعحثتتافاتممطدو.الأحتمبنفسهاوظل

يطرحني-3س
.شتاعلبرد...وامتد.طمما

-7س.المرتدتقادمحيثالرملشط.جاءحتى
والبسمهالعيننمناللهفىنفسياوضوالدمخيو!فانتبهت

رحمهبلاسحاحاالملءوكانطفولتنا.:قبلهصدىفموعلدت.والتفت

الممثئشباكيومنالرملخرائبوبين

...امللعلاليممياهجيفمنقاءتهماجميعوفوفت
..المثقلجبينكرأيت.دم3واستوىتنفض!

يخجل.لمالمشدوهوقلبيبةخجلتالضعوفتاتالابهماعديدس!على

..رحمهبلاسحاححاالماءوظلاًلنورسروواكبوبعض

زورقطفولتيفقلتالنومحذ،عليهتزف

الشجمه.معطفوقلصظليسوىظلبهما.بعيدشطىعلى

-ءالمرهقتطلرحآاماوانسدت.الانوارهاجسحولكن.النورس*مواكبوظل

.زورقبلاأناصحتالاجواءمسالكجميع-،س

لقمهالىهصلوبا.الاعماقمفرغ.طريدا!اًلبسمهابصرانيلو

يدمىاول!دمهمنالآفاقيغسلوجرحا!والبسمهالعينينابصرانيلو

كلمه:دفقهوتخصبمسس
!"مامكان...مامكان"الموتاعينزح،وحدي،مترهتحانا

مزودفيللمولودالارضفياماالشمسرولعيناشرعه،ودالمو؟عطمىأغسل

أحإ.ملمكان عظ!ام.حشد

الحسقظاقر1.العامبعدالعامطول،الاوضكهوفتتفلها

!!
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نم!سىسه"*"*غ***""مرلا*ء***ء*ء**كى"***""*******مي*"*!نرممة-**خ!م!!ر
لمرء---.؟

بمهههما!يرصعئامكاييولمحما1م.سل!*
...-. كه".-*"

:-ص-ير
ممنمبقم!ضبرارا!فمى-.م-.س--

-.
*.?3**ء!عملا**"*عهـءم!"،-""*هي!.،هه،ههي9ء

النقدهذا.انويغفلون*حول+ل!س!س!عأ،834!اكهالمالجديدجا،عةفياضرةالم!هذهاليوت.س.تالقى

النقادواكبر.واحدااتجاهايمثلولامتنوعالجديدطبعتهانقديةمقالاتضمنولثست،ا56!عاممينيسوتا

حثعيءعلىيتفقونانهمغير،بينهمفيمايختافونالمحدثين.العتنرينالقرنلنقدكمراةاءسفوردكتبسللة

السابى.ا!يرنقلاعلى*!افقونلاوهو.أذ"واحدآلتكماالحدودبتوضيحالمخاضرةهذهفياليوتيهتم-

يعداًقجيلكلعلىانقالانلاليوتسبق.ولقدبالفعلتخطاهافاذا.يتخطاهاالاالادبيالنقدءلى.يجب

فيء!قاييسهجيلفلكل.بهالخاصالادبينقدهلنفسهاواجتماعيانقدايصبحقدانه،الكبرىالطذامةكانت

الجيلو.ألفنمنالخاصمطلبهجيلولكل،ا-لفهمنقدأذلكبعديعدلاانهغير،سي!لوجيااوديموغرافيا

الجيلموقفيخالفموقفاالماضيمنروائعيقفالحاضريفقدانهغير،الادبواعا!مننوعايصحقدأو.ادبيل

تغرالىفقطيرجعهل؟التغييرهذالسرفما.السابق.كنقدصفته

اكثرعواملفهنالث.-لاأالعصر"امودة"وتشيرالذوقالادرب،اًلنقد:)معلاللفطتينعنهنايذوداليوتان

وفي،ألادبي!ةالاعمالالىنطرتنافيتتحكمذلكمن.احداهمالفقدانيريدولا

والمعارفبالعلومنتأثرالجديدنقدنافياننا.لهانقدناجاهـعةفيالمحاضرةيلقيهوو،%ليوتويتذكر

جميدانفي.نهاوالالسفادةاستغلالهاحاولو،الجديدةوظيفة"بعنوانمقالا23!اعامكتبانه،مينيسوتا

3!هأ!ء4،)كلوو!عا،!كا!،أكأكتابكولريدجالفلقد.الادبىالنقدينتسعرالانالمقالهذايستعرضحين-انهغير،"النقد

الجديدالاسلوبعنودافغالشعرمشكلةفيهفناقش،يكتبهوهوجدامتحمساكانانهرجدحينبالدهخ!ة

مناقشاته4الىاضافانهيخر.ضعفهطنموواوضحان"يعترفوهو؟الضجةهذهكلكانتعلأم:ويتساءل

نقدهفياستفادفلقد،العصراستحدثهامختلفةمعارفوظيفة"القديممقالهفيواندفاعهحمالستهمنبالرغم

اثبتو،النفسىوعلم،الجمالوعلم،الفلسفةن5الادبىالآراءح5تتعارض!لافيهصاءتالتيالآراءفان،"النقد

كيفلنايتبينوهكذا.يتناولهللذيبالموضوعصلتهاعنوازالهمااختاروالتي،اليوممحاضرتهتتضمنهـاالتي

الذيفالكتاب.اخرالىجيلمنالادبيالنقديتعثربعضءلىالقديممقالهفيثارلعد."البقد.حدود"

"ألشعراءسيرة"كتابعنيختافكولريدج4ألفكماءلوثار،هوباعترافه،منهأكبركانواالذيناننقاد

الكبيرالانجليزيالناقدكتبهالذيماكه!43عثهعول،خأشاه!،البومالنفاد!ؤلاءهـ،ءأرر.يتذكرلاانهغير،الكتببعض

.برونسمونصمويلثاؤراكاناز"الانيذكرهماكل،الكتباسماءيتذكرولا

أثرهلهكانقدكولريدجكتاباناليوتويقولكل،ول*ا،ك!340331ء+4شا8،ش!*!ةشا:الانطباعىالنقدعلى

للنقاديمكنلا:اخروبمعنى.الحدثينالنقادءاىالكبيرفا"عرف!،الناقداليوت.س.تيفهمانارادومن

الحديثةالعلوميغفلواان-الادبىنقدهمفي-المحدتينعية،الانطب،.اوألذاتيةالمدرسةضدانهشيءكلقبل

.،الجمالوءام،الفلسفةغفلواانيمكنلا،إلاخرى..النقدفئ

نانستطيعوهكذا...الخ...الخ...النفس!وءلمان،مقالهعنحديثههعرضفي،اليوتينسىولا

.مباشرةكولريدجمنيبتدىءالحديثالضقداننقولالنقدم!بظهرتالتيالكتباهممنكتاب-الىيشير

الحديثةبالعلوملاهتماليومحب،كولريدجكانولو"الخقدوظيفة\)مقالهصدورمنعامينفبعد،حينذإك

الاجتماعية،بالعلوملاهتم،ءرفناهاالتي-الاخرىالخقد"مبادىءالضخمكتابه9ءكاوو"حاولريتشاردزنثر

الاخة.وبدراسة.ا25!عامفيايكهس!ا،8ءول(3!51لأح؟38!!3س4،4ى8*كهالادبي

الادبيالنقدميدانفيطرأالذيالتغيرهوهـذا،الجوتيقولكما،لهكان-الذيآلكتلب.هذاظهوروبعد

اليومناقدعلاقةانوهو،ايضماثانتغيروهناك.الجوموتفرع،الادبياكقدفيكثيرةاشياءحدثت،كبيرتأثير

جمهورايخماطبانهكما،لىلمفهعلاقةعنتخفافبهالعالمالنقدالنهذاومعنى..ضعددةاتجاهاتالىالادبيالنقد

النقدبأنيشعرأليوتس..تان.ايضامختلفا-واحدطابعاوموحدسكلذاليسالحديثالادبي

.عينة،لفئةيكتبانمااليوميكتبالذيالحادالادبييقول.كثيرةمطأهرفيتثتركاتجاهاتهانمنبالرغم

.المثالسبيلمحكللىءضرالتاشععالقرنفيالنقدبخلافالنقتد"اصطلاحيستع!اونماكثيراالناشاناليوت

المحاضرةهذهجمهوراليوتس..تيفاجىءثم

التي-الاشياءهذهكلمنالرعمباانهلهمليعانالهامةالتعر!فيبالرغبةالمرءيغرياليوتعنالحديثك!رةان*

منيعانبىالحديثالنقدفان-ظاهرياجمبلةتبدوقدتدرلرواعيةمناقشةذلكبعدمناقشتهايتسنىخنىاولاارائهعلى

ضياعمرجعهان!الضعفهذاءلةفما،الضعفلاحدىموفموعيعرضمجردالحلقةوهذه.عنهتتحدثالني

-الجوابندريولا2نتساعلفقد.النقدمنالهدف.عنوانتحتتئرتاًلتيالهامةالنقديةمحاضراته

يقومأنذيالغرضهوما!النقدهدفهوهـ،:الصحيحس3س!أ،وله83033+ك!4ءأ،)س
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وزواجه،،الخاصةبحياته،ويردزويرونبقصائدمنه؟.نجنيهاالتيالفاذدةهيوما!تحقيقهاجلفناننقد

جمياةالكتاباتهذهبأنيعترفوهو،لشقيقتهوحبهالنقدانينكرلاواليوت؟بالذاتشيستفيدالذيومن

قصيدةتذوقعلىستساعدنيهلولكن،ذاتهاحدفيألدسامةهذهانيبدوولكن،زاخردسمالحديثالادبي

النؤأبىعلىستساعدنيهل؟اعممقبصورةويردزويرثوهدفهالنقدغايةيخفيستاراوضعاقدالتنوعوذاك

حي!تمن،شعرهيحيثءمنويردزويرثقصيدةالىمننخرجيجعلانناقدوالتنوحالدساء"ان.الرئيسي

ف!نى؟تعييرهيميادين4اخرىمب،دنآلىالمحضالادبيالنقدميدان

درالمحملالىالرجوعنظامطبقتالتيالكتبومنالعصرفيظهرتالتيافةالمختالعارففيهانقحم

جونللممؤلفء،ا+4!هكأ4!!**0،لهابعنوانكتابوانما،بالرةادبي،نقداالنقديصبحلاوعندها،الحديث

هذافينفسهالمؤلفاجهدلقد.لوويزلفنجستون.خر6نوعمننقدالىيستحيل

فييكتبكولريدججعلتالتيدرالمصلليكتشفالكتابالطاهرةهذهعنآلحديثدياليوتي!مهبانوقبل

!)"لماى!هول!"خانقبله"الرائعتينقصيدتيهالنهايةقليلايتكلم،منهماالمخرجايجادوزواياهاواستكشاف

فتشىلقدص!ول+،"!،ح*ول.8ءولا!*ول"العجوزالملاح"وهذافمعنىنفسهعناليوتيتحدثوعندهـ،.نفسهعن

ناالمعرو!ومن)قرلهاالتنيالكتبكافةفييزلووجونالغموضاكثرفما،غامضةاشياءعلىضوءاسيلقيانه

منليرى(ابداالشبعيعرفلانجهماقارئاكانكولريدجماالذيالغموكسأكثر/ما،اليوتيكتنفزالماالذي

هاتينفيالموجودةالعباراتاوالصوراستعاراين،النقدفيدوافعهوبعض،قصائدهبعضيكتنفزال

طالعهاالتيالكتبمعظمانالقارىءوليتذكر.القصيدتين.والتعليلات،والتفسرات،الشروحكثرةمنبالرغم

سبيلعلى-يقرأكانوقد،معروفةليستكولريدجهيوالتعايلات،والتفسيرأت،الشروحكثرةانيبدو.)

عليه.يدهتقعللرجلاتكتاب-.كلالمثاله(.وتعقيداغموضاالموقفزأدتالتي

بجودةيعترفانه:بقنبلتهاليوت.س.تولقذفحينبالحيرةيشعرورحماكثيراانهاليوتلنايرؤكد

كلويوصي،المهؤلفبذلهالذيوبالجهود،الكتابهذ!النقادمننو11،الحديثالنقداباءمنالاخرونيعتبره

بأنالنهايةفييعترفانهغير،بقراءتهالشعردارسينقديةحركةهناكانيرىلاوهو.انفسهمالمحدثين

العجور"اللاح"فهمعلىتساعدنالاالكتابهذاقراءةلهوأفسحالنقدشجعاز"فعلهماوكل،امنهنبعت

يد.خللابشيءلوويزجوناهتملقد.افضلبصودةكلالهوهوس!،س!038"كريتيريون"ءجلةفيمجالا

والمراحلالمصادر،يستقصيكان،الادبىالنقدنط،قفيوالشعراءالشعراءالاواعظمهامقلانهاكبرفيينقد

.القصيدةكتبحتىالشاعربهماامراكبهذهعنيقولوهو.)1(هوءاببهاثرواالذينالمسرحيين.

يستغايعونانهموظنواالطريقةبهذهالدارسونوخدعالشعرامصرعمنثانويانتاج"انهاكتبهاالتيالمقالات

،المقالاتهذهالنىبالذاكرةبعودوعندما"،بيالخاص

4!..ء،7?**-حع!سممع!!ع!-*-**حعم***!مبر؟لآانردشف،ءاجهاكلورلوفخامضيبعدويستعرضها

أثرواآلذين2الشعراعنكانتانماالنقديةمقالاتهاروع

....غيرهممن-اكثرشعرهعلى

حديئا.صدر4نقدوهو)الخقدمنالنوعهذابأنيعترف،وهو

منالثانيةالطبعة؟لاهناؤ،لساعر.عيوررل"(شاعرطريقعنالشعر

:المادةاو،"بعملتتصللاالتيالمادةينقدانيستطيع

يستطيع؟لاأنهكما.يحبذهالااويكرههاانهيجدالتى

"؟،غبفغفءاصسوا:الروالةنقداما.!.الشعرالىلشيرون"الاد!...ولكنهمعن --*.ححدالمداالرواليهالاءمالسعداىملا ؟يتحدتونكانواالماصىنقادان.عغلمالىاليوتوبنتير

في.؟ينجحانيستطيعلابانهيعتر!هوهو.حدلددفظاهرة

سارترآثارلفهمأنلرلدمنكللقراهانلالدكتال!أيعتقدو!و.اختصاح!ماتهعنخارجلانهألميذانهذافي

"-"....؟عنتختلفومقاييسموازينالىيحتاجالروايةنقدان

ألشعر.ناقديستخد(مهاالتيوالمقاييسالموازين

غف:ان،وانجلترابأمريكاالحديثالنقدفي،والملاحط

الجامعة:اساتذةومعظم،بالجامعةلدرسونالنقادهعظم

اورضر."نغصأوا"!لاتا!كتبصف!شاتعلى.اتخادجفيينقدون
ء.-ا:ان،جديدوضعاماماانفسنانجدوهكذا073وألجرائد

،تمتزجوالاكاديمية،بالاكاديميةيمتزجالحديمحالنقد

؟بسمي"ماظهورالىهذاادىوقد.الحديثبالخقد
اثريسسهيلالدكنورترجمة4عنالبحثطريقعناننفسيرعلىئمالقلمبالنقدالبوت

؟اليوترخيظماهذاو.النقدموضوعالفيئيالعملمصالر

*علصسيئاتأثيرااثرتالطريقهةهذهأنيقولورجعل"

بر!!-لررابراصممور!؟ينقدونوهم،انفسمهمشغلوامنفهناك.الادبهـبهماالنقد

؟.نقدءفيتناولهمالذلنالشعراءمنالنفرهذااتاجالى
فببرجع؟اًوصحرصورهومسرحهايو!سعريعهماىاراًدس)1(

35



الدفينة.الشاعرتجاربدقائقعلىقراهلالتيبالكتبيخبرهمشلعرلايقصيدةايفهم

الإدباءحياةلعتبراليوتانهذامعنىوليشاليوتالىارسلالقراءاحدانحدالىهذافيوتمادوا

الحقفللعالم.اقتحهآمهيجبلامقدساحرماالخاصةالظلمةاعماقروايةقراتهل:فيهيسألهخطابا

يريدالاواليوت.للمعرفةخدم"الحرم.هذاارتيادفييرب!المخدوعالقاريءانأكولرادلجوزيف

تساعدالسيرةفهذ.،ألشعراءسركتابةتحريمايضاةالحرابالارضاليوتقصيدةوبينيينها

عاكل.الشعراءهؤلاءاعمالنقدعلىالادبىالناقد%لقارىءويأن،لهمحللاالرب!بأناليوتويعترف

مهمةللشاعرنقدلةسيرةكتابةانهويقولهانيريدعنلوويركتبهالذيالمدمرالكتاببذلكتأثرفدشكلا

.والحذرآلحرصمنوافرقس!الىتحتاجمعقدةاليوتعلىيطبقذلكانفأراد،كولريدجقصائدمصالر

كانأذاالاالنفسلعلميتعرضالاالسرةكاتبوعلى.ايضا

حقا.جيدايفهمه"الخراب"الارضاليوتقصيدةغموضمنويالرغم

المعروفةالمعلوء،تتسالكعغامدىالى.ايولنتساءلفيبدو،الغموضهداعلىوالقراءالنقادبعضوثورة

علىبةالاجل.ليستقصلئده.؟احدىفهمفيشاعرعنثائر،انهتالغموضفيالاغراقيهـحبلانفسهاليوتان

بالنسبةيختلففللوضع.الهينبالامرالس!ؤالهذاالمعقدةالروايةتلكألفالذىجويسجيمزعلى،بدور.

فقد.شاعرلكلبالنسبةايضاولخ!تلف،قارىءلكلالشعرمعظمانيعتقدلاانهقانلا-*!-!"!!هـ،دةزر

احتياجن!ا.ناًكثرمعينشاعرعنمعلوماتالىنحتاجهذهاليهتحتاجماالىيحتاجاوألطريقةبهذ.يكتب

اخر.بشاعريتعلقفيملاليهايفهمهادكي،والتعثريحالتفسرفيجهدمنالرواية

القبيل.هذان5معلوماتتساعدناهل..إ.ولكنالدارسينانفاسجعلجويسجيمزان.النهايةفيالقارىء

الرومانتيكيالشاعركتبهاالتيلوسىقصائدتذوقعلى،.والينابيعوألاصول،والمراجع،المصادروراءسعياتلهث

كثيرةصفحاتالكتابخصصلقد؟ويردزويرثوليامغير.الروايةكهذهروايةظهورالىيةالنهلفيادتالتي

كاتبومضهسم،لاختهوحبه،وزواجه،حياتهعنللكتابة،شيءفيك!ماالادبالنقدمنليسىكلهالمجهودهذاان

يعتقد.-اناليوتانغير.ريدهربرتمثلكبيروناقدالنطداما.ولتفسيرالشرحهصليدوراج!دهق!ااق

يؤديلاالقصيدةخلقتالتيالينابيعفيالبحثوالتفاسيروالضسح.والتئوقالفهم!صل!هدور*مى

فهمالى(الاحيانبعضفييوديكانوان)بالفرورةأادبيانعدانعتبرهاانهوالعيبومن،فيهلعيبلا.

بأصولالخلصةالمعلو"،تاكثرانبل.القميدةهذه.خالصا

ويجعلنيبهاالمباشراتصالىعلىيقضيقدمعينةقصيدةالخرابالارضبقصيدةارفقلانهنادمواليوت

اليوتويتحدثاطالعها.وأناكثيرةاخرىاشياءفيافكرالمصادراليوتيذكرالشروحهذ.في.الشهيرةالتنروح

اشعرلست"انالم!هـذافيالخاصةخبربتهغنقدوهو.التعبيرذاكاوالبيتهذاءخهااقتبسالتي

لوسىقصائدغلىسطاضواءايةالىبالمح!!جةالذنالنقادعاىيردلكيالصادرهذهكتابةالىاضطر

،ندالقص!تشعهاالتيالاضواءتلكسوىلويردزويرثلنفسهوينس!سابقيهوتعبيراتافكاريسرقبائهاتهموه

".نفسهاكتابفيالقصيدةنشراوانحانوعندما.قصائدهفي

يمكنلااشياءدائمايتضمنالرائعالشعرانبلالتفسيراتهذهدونشرهايعتزماليوتكان،صجر

تحسبحفعندما.بللشلعرفتنامعربلغتمهما،تفسميرهاهـيغدوالكتابانوجدواالنلشرينانغير،دروالمصل-

جدلداشيئاانذلكفمعنىمكتوبةسطوراالقصيدةالحواشحىةفيوالاضافةالالسهابالىفاضطرجدا،صغيرا

يآ،سبقضو?،علىتفسرهبمكنلاشيئا،حدثالقصيدةهذهشراءاليوميقبلونلاالقراءانحدالى

...اكبة..ا!خ...اتجاهافوالثاعرحياةضوءعلىمجعل!لقد!االحواشيهذهيقرأوالموليتهم.دونها

اثبلتهويحاول،هذايؤكداليوتان.لابلملأعهووهذااليوتقراهاالتيالمصادروراءويجرونالقصيدةيتركون

قصائدهكتبعندملفهوبةالخلصةتجربتهالىبالرجوعفيلفيفيوتاهوا،وتمادواهذافيتوسعؤاو،بهاوتأثر

ايضاحاتبعضكاتبوهالأفيهايطلبرسائلليتلقىظل.شاسعة"

الايضلجعنعجزبأنهاليوتويمترف.وتفسيراتمدرسةهناكبأنالقولالىكلهمنهذااليوتوينتقل

القصائد.هذ.كتبالذيهوانهمنبالرغم،والتفسيرالىدت2التيالاسبابفيتبحثبأن.القصيدةتفسر

الفهم،علىيساعفناقدالتفسمبرانينكرلاوهو.كتابتها

هيوحدهاالسماتهذهانذلكمعنىليس،ولكنمادوناليوتيقدسهالذيالعنصرورهو)9القصيدةفهم

اخرىاتجاهاتهناكأناذ.الحديثالنقدتسودالتيعلينا:ايضااخرىاشيلءالىبحتاجالفهمابئغير(عداه

الكبيرريتشاردز،الناقدجهودالاتجاهاتهذهوعن.ايضاالذي،القححبدةهعفعلىلنتعرفالجهدنبذلان

الشعر.تذوقعلىالقارىءتدريبكيفيةهنوييبحثفهوانعليناالقولءموجز.لناتقولهانالابياتهذهتريد
بالشعربلاهتممينادي1نجلاظهورالىادىوقد.القحمبعظوجودنفهم

التيللاتجاهاتفعلكردظهرنه2وواًضسح،ال!شمادرلاب،ةيتناولونالذ.ينالسيرةكتابالىهمومهويوجه

عشراثناأخذفدقد.السابقة"الصفحاتفيتاليو6عابهاعدىويطدق،انكتمابنفسفياعمالهوينقدوندشاعر1

اثنتينقدمهمةعاتقهمعلىاخذوا،شابايزياانجلناقداكاتبان.4،+!أووشأ4"ول!"!ه3اصطلاحالنوعهذا

نفسعلىللغبطةادخلتبطريقةمشهورةقصيدةعنمرةينقبفهو،خسدجية!قعلىهنايعتمدالسيرة

؟فعلوافملذا،اليوت،الغراميةومخاعراته،الشاعرحياةفيويفتش

منتروقهالتيالقصيدةمنهمواحدكلأختاولقدهذاعنديقفليتهو...الخ...الخ...وزحلاته

ضحيةيقعلمانهغير.معروفةمشهورةقصائدبإن-"ويستغل،الحديثةعلومنااحديستغلاًنه.الحد

واحدكلاخذلقد.المصادوووالينابيعالاصولداوسياقعرف2بهذيحاولوهو.النفسعلموهوالابمبجراًة
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شرحالىحاجةفيفل!ست،انث!رحهذاالىالحالاتالىاوالشاعراقيشراندونقصيدثهيحللمنهم

فيهمايتحدثاللذينالرأئعينبالبيتيناستمتعولاتذوقاًقساممنقسمكلبتحليلاكتفىؤانما،الالأخرىاعماله

القمز:الىشيللييستطيعء،كلاعتصارمحاولا،سطروكل،القصيدة

أالارهاقمنانتاشاحبمدرستهمعلىيطلقاليوتجعلتدرجةالى،معنىمن

؟الارضفيوالتحديقالسملءصعودمنعنالب!ثهوهدفهموكان."النقدمعصرة"ثسممية

الضىوالكتبشيلليحياةقصةلىيحكىناقداخذودواحدبوصفه،اليوتويعترف.لقص!يعظالضيقيا!لعئئ

افبيتين.بهذيناستمتاعىمنذلكضاعفلماقراًهاقصيدتهاحدهمنقداًذ)لمعصرة2لهذهتعرضواالذين

الحدودوهيالنقد،حدوديتخطىالا.اًذنالناقدعلىبصلونالذيك!ببقيا!عئىبأنيعترف(،(بروفروك"

النالمحدعلى.لرسمهاالجهدهذاكلاليوتبذلالتيغير،يظنهالشاعركانالديالمعنىعنلختلفقداليه

فهذااخرشيئليكتبانلاخللصاادبيانقدايكتبان.شىءفيالقصيدةيضرلآهذاان

لس،ولكن.غيرهداوسين؟ختصاصمنالاخرالثيءالا!!ادةان:قلأرلاالمدرسةهذهعلىيعلقائهبيد

القوإعديعرففبيخبيرمجردألادجممااعمىللوائححهذاولطمقهاالناقدأنالطلابعلىأناي،المدرسيالفصلفيتتركزمضهنا

كلقبلانسانلانهينقدالناقدان..،.لاز!ريبهذاوفي،دافقا!ؤلاءاليهوصلمايقراًوا

مرانبماجممانمممالحماةلهبتحاهتمابماتهخرىباغيرمجرنساالةشىختقداته؟اونقدهالشعرتلىوقعلىلقدرتهم

بشيءيهتملاالذيوالناقد.-وحدهاالادبيةولخجاربالناقدعيبان.المدرسةهذ.عيوبالىيشيرثم

بتجريداتعفيناعسيطل،وحدهوالاوب،الادبسوىهوللقصيدةتمسيرهاًنيظنانههواليهاينتمىالذي

راءنجللش!،ألثصعراءمصليكونانالناقدعلى.فاءجو.اليوتنهظرفيخ!وهذا.اًلوحبدالتفسير

نااستطاعوالما-والاء،الشعرجانبالىاخرىاهتمامات.النواقينالقراءبماخ!سلالىي!نفلفالقصيد!.فممئى

لثمعراءانهم،والتجربةبالمعنىحافلادشماشعرا!بمتبواعيبوهناك.ابداذلكفيغضاضةيجدلاواليوت

وحواطرهمتجاربهمبتحويل،هتموامااول،اهتموألآنهمكانالذيالمعنىالىوصلاًنهالناقدظنوهو،ثان

ا-رىاهتماماتمنتأتيوالخواطروالتجارب.شعرالىالذيالناقدانايىوتيقول.بالذاتيقصد.لشاعر1

نعيشركأشخاصوجودنامنتأتنانها،،الادبجازبالىالىينظزانأبدايستطعلم"برولروك"قصيدكه

الاراءبعضونعتنقونكرهونحبوننامونشربونأكلانههوحققهماوكل.نفسهاليوتبمنظارالقصيدة

لها.نتحمسالتجمامنالقصيدةتتضمنفاالتيالامكانياتمام2الفرصةاتاح

ال!شققيعبقاللهمحمدالقصيدةيفسراًنحساسقاوىءملان.المعنىحيث

قفسيرالوقتنفسفيهولسليم1والتفسير.امامهالتي

تختلفهذأاجلمن.القصيدةاقراًواناانالمشاعري

.الواحدةافعصيدةحولالتفسرات

عماراتفنيالنقدظيف!ةوعنتكلمقداليوتكانواذا
بألا!صطث!امقيفيولاشهالا،عأماثلاثينمناًكثرمبذرنانة

تقبلهابسيطةعباراتفيالنقدوظيفةيصوعانا569ً

السنواتمجموعاتمنمحدودعددالادارةلدىيراسيةالالص-اًلنقدوظيف!ةاًن56910عامقراءاًدواًق

يلىكماتباعالادابمنالاولىالثمانيواستمتاث!للاثب!همنا"تنميةعلىالعملفه!لمتتلخص

والالستمتاعشيءلفهم2اًنابدايعئيلأانهذاغير"به.

مجلدةمجلدةغير.لاعواطفوالإحرللعقليخضعألاولوان،احرشيء

59لا.....قصيدةفهمان.وألاستمتاعالفهمرجمناًمتزاجاهناكاًن .لال...للولىاالمسهعهه
جموالالستمتاعنستطيعلاانناكما،بهاالاثستمتاعمعنا.

.3""25الثانية"".نفهمهالمماكاملةبصورةبالقصيدة

وظبؤة؟ن.طردفةملاحظةالىهنااليوتويشير

"3.\)25الثالثة""الاعماللا.اتجيدةللاعمال؟لتعرصهي،ئظرهفي،الناقد

واظهارالرديئةللاعمللالتعرضأما.الرديئة

"03"25الرابعة""اقتصرلماذالنايفسرهذاًاًنويبدوثأنوللأ.فمهمةعيوبها

بههاعجبالذيناًنشعراءعلىلقشعبراًءلقدهبراليوت

"03"25الخاسة"".أررلفن!ااًنلسبقكما،شعرهفي7در.واوالذين،فقطى

،3-"2السادسة""

الناقدوظيفةانالىاليوتينتهيكلههذامن

لأ03لأ25لعةالسل""الادجم!العملفهمعلىالقراءمساعدةفيتتلخصالادبي

بعصافىيحتاجالادبيالعملوفهم.بهولإستمتاعلأ

"03!25الثامنة""الىتحتاج3!حول!ورتشولرقصائدففهم،الشروح

،آنذاكاللغةوقواعد،القديمةألالفا!معانيمعرفة

ذلك!يالسائدةالعاداتمعرفةالىوربما،والنطق

منكثيرفييحتاجلا.قداًلادبيالعملأنعير.اًلعصر
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أالمعجزاتزملنولىهلآواهالمعجزءانتظارفيانا..-

،،أأينمن

مسيحياواصرخالاخرىالساعة،ألتاثمهناولكني!ادريلا

جارجه،الساعاتمنألفالمعجزهبةانتظاريوجعني

ريحالفالسفينةعلىتهب،يزحفألاغوأرفيالصمت

،.والعفونة،الملوحةريحلكنها،إلزمانيمترس،الابعادياكل

؟السحابيحثمن،احساكلد،أصغي

دما،ءحرقةالساعاتمنابفالصمتأناملتحيميمااحدس

لبحارهاعميقلا

،ءالدمتخثرت،صدئتقدالبسطاءالطزيقادريولاادري

ؤأستجدي،هناسماءلاحتى!اواه،النوردروبسد!ت

السماءالشروقآلهةاغتالالطلامتنئن

حشرجاتقلبيترج،النشيجيعلوالمعجزهدربالصمت

الحعاهيعتصرالوت،يرورر!ا،الرؤرايكملألضبابليل

...متىه1،متىه7ينشق،متىه2،ضوءهـأيبدد

**الضبابمحرور*

الكاهنكفمعروقءلىوأرىاندخانلييزحفلاالصمت
خطرؤيا،الملا.حطوبىءلى،العا؟ب(هناارى.،يكفمايعزلالصمت

ينغلق،يغمض،يغور،ارخمتطيلالسكونفيتكبر،"تنداحدوام

.الضبابالرؤياوببدو،الريحعصفيشتدمتىه1

الارانببيضها،ادلماعاتمنالف،البحرروحالريحعصف

السفينةلبحر"هاهذدينحردوعفننت،دبحرلدفعهايح!لبيرجفلحمن04رلرل!به! يصر!؟السحا!لنا

صم!امينبمىالمعحزهغنهضبابمنتراكمماتدفعالريحلعل

....وأرىكا
لو،الاعماقتتجرجلو!أواهأ..

خيطريحالسفينةكوىعبرينساب1،الارواحلوبه،الارانبذعرأرى

أيامسيحياألدقائقأرى،وأرىاالسفينةخشبها،اليأسلون

ايحتر!
مسيح*

،ضوء،انىصلاءهاقما.ملىءوامتى،شطعنينجابمشآه

ريحخيطلأ..صيحعنينجاب

اًيا.سيحمسيحأياالظلامعم!العبابجمنغلقينجابمتى،أرض

بعضهااو،ساعةالايببئلمأيحتر!السفيشةخشب

الرؤيا،ؤاتحدث!-،ترتميالارانببمضي

،البسطاءالبحهارةيتساقطهناالبحرهذاينشقلو،ءتزرق

ماشارةلدنكمن،هه،هسامينشطىعن

..ء.ثختنقالارأنببيض

المعجزلجرتمبىومالموشواننتمقمنيبقلم،كلهاالارأنببيض

.ء..وماتالاارنبالاواذببيض

المعجزاتعهدبانتمولانتظاريجرحني،اًغتالهناوانا

الحيلةغالقدالليلوان،ولى.ا!جزه

ألاعمافتعالمفيهناعبثاوبأننا

:ينبولمانرجو*،

.المعجزءفجرانشق،الموتبعيدالاإولىالساعة

:الموتاخافكم53

الخوريظيل.لمشقاصح:معجزة
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،با،""،*مي،،،،،-*،*،كه!،?*ء*ء*?-ء**بر**يرحم-ءسىسمحمم!ع!ء*سعمبسسععهـ!عم

!"هـ-،ارفن!اى،الحدةالنألااررعرالام.بة....ة555-بر،ه!7.-أ .المالبى.حوالى!ى..الحد0.اًلسصملى--ا--!-

العثرين.حوالىدى.الالنة

.والاربعيماثالخامسةفي:الخالة"!!فمإه!مرضص

لمه.ا!هـبنواالثازجةفي:الابن!!ىجماى:لبممما
بربر?ير*ءبر***ع!سع!با*بر*****ير***ء*****ء*ء*?**ء-***ء

فشتمتني....الخبزمنقطعةاعطيتها:الابنفيحويدةمائدة.صغيرةشقةفيصالة:اًلمنظر

اًدخبز؟العصافرظكلالاألماذا:الاموكنبةالفبيةالمقاعدبعضحولها،الوسط

السمسم.تطلبانها،لا:الابنالىيففبر5هيممينهاالى،الحائطبجوار

البرغل!تطلبلمانهادلهالحه!الهييا:الاميبدوءض!ت،دولابالواجهةوفي.الغرفبافي

البرنمل؟هوما؟البرغل:الابنةا!4وأ)-؟"بداخلالمتعددةوالاواني،ضجاعته

..هوحبيثتييااًلبرغل:الاماثازمعمتفافرا،فوقهالموصوعةالاثرية

بكفيالا.بقرشسأشخركيم؟السمسمإخكدفوكم:الابنح!ورةتعا!دتكنوان.الرحيصالصالة

ثورتها!رأيتدو؟..!ذا،طربوث،يرتدي،واقفلرجل،ضحمة

.(تضحك):اًلابنة،!ورةالجبلابناءتذكر،مفعدبطهرويمسك

الانسانيرضيانعيباديس؟تضحكببنذا،1(غافا):الابنفبلجد!مت-قةصورةاولكا"مصطفى

امي؟ياكؤلكاليس.العجوزجدته..الجلوسخت

..وعجوز،جدتكانهاثم،نعبم:اًلام.،لةال!يميناوحسئفيالخارجياًلباب..

يحبانعيبايىس.القلبرقبقةانها(اختهمراطبا):الابنكلعتصةؤةالغرولكن.الشتاءاياماحدعصر:اً!وقف

مثلها!كنتيتك!العصايخراًلافان.،ب!الضوءمصادرلانعدامالشىءبصض

تقصدين؟ماذا:الابندولاببهيوجدالذيللممرالموانجهوالجانب

بمضكماتحبانالا؟مئلأنتادست(براءةفي):الابنة..غيرهمناضاءةاشدلفضيات2

كثبراً؟الكفةعلىحلس!توقد"الام"عنثستاريرفع)

كجدتك.اننيتقصدين!قصمكافهمات!!ا!إبيثلآايتها:بنالا،الماونةطرفعالى*بنةجلستبيئما،شببئاتطرز

كذلك؟أليس(...محنب،الفضهيكلولابووراً!ا

والاالسمسملتشري*ناذهب.جداذكيانت:الابنة

.تأخرت؟بعدتتعببمألم:الاما

نستطيعفلاالصراخفيجدتكبدأتوالا،اذهب،نعم:الام؟نعم(راسهاترفع):الابنة

اسكاتها.-؟بعدحمعبي"م"قول:الام

؟!منحرلىانا(البابالىطر،قهفيوهوضاحكا):*بن.(تردان2دونالكتابة)تواصل:الابنة

..اللهفلببسامحك!ساعتينمنذممتبينانك:الام

.(لخرج)لانهذا(فيهمبالغوبه!رء،دأسهاترفعانثون):*بنة

اخاكتكلمينلماذا(غابفيالابنةنحووتتجهتقوم):الام..انقلهاانبدولا،كعيرةمحاضراًتلدبما

هكؤاً؟دا؟مافيتنقليهاانمنبدلااًلكليةالىتثهبينلالمولكن:الام

كيف؟،"هكؤا":الابنة..بقرشيندبنايغرجهاانالىاياممجرد-؟البيت

!هكذا-(يديهامشوحة):*م!معا(مخنجةوتقولرأسهاترفع):ا!بنة

يحبانهلهقلتهماكل."هكؤا"احدثهلماناولكن:الابنة..(لغترةالابنةنطراتتواجه)..ابنتييااقصه:*م

حقا؟لحبها*.جدته.تريدينلادمتما،حسنا

.(فجاةتضض)!كجدتهانهستولكنك.نعم:*م.(الامفتبتسم..يضحك-وهوالممرمنالأبنييدخلل

.(الاخرىهيتضحك):الابنة؟تريدجدتككانتماذا..ها

تضحكيانينبغيلا؟تضحكينلماذا-(مفاجم!ءنممفي):اًلام!تطهانزويد.بسيطشيء(يضضزالماوهو):الابن

يحبهااللهرحمهابوككان.وبببةعجوزانها...جد!من.العصافر

..وابا،طيباابناكان(-ئاو.).عصابخرلديناليس؟العصاببر:*م

شيئااقللمانا؟*نهكاتقولينولماذا(دهشةفي):*بنةعلىحبةيلتقطعصغورارأتلقد.عندماهيولكن:*بن

..احداياوجدكياوابيعناطيبما.للعصافيروليمةتعدان*نتريدوهي.الشرفةحاجز

ج!تك.نحتملانينبغي..اقولاناريدكنت..حسنا:*م!قلبها

انسوىشيئانذل!نحن؟جدتنيحتمل*الليومن:*بنة.(منهابالرغمتضحك):*بنة

الغضياتهذ.كلعلىنبقىلماذا(الدوحهالىتشير)جدتجنحتمل.هه8تضحكينلماذا:*بن

للعصافر؟السمسمنشترممهاولماذا.جدكبمجل2من؟لهاداعيلاالتي؟لجدتكهـعلتوماذا،ها.حالهافيدعها:*م
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00فانكثبمءكلثعرفقستما.مسنا:ا*آ؟جدليأجلمنننلهلاالليما.جصبلم!

هدوفالىكعودفرة)؟شيءكلا!رف،لنينعم:*بنةلقد.!ط،اجلهامنليس،بءفيهـلموكلهينعوحعجه):*لم

النيتفيسابقى.العمراعبولا.احدااىلاانا-(اثمكف.الدوسهللأهرلنايبقلم.كسءكلبعئا

لاانني*مرفيماكل.الفلومىوكجيءمعجز3كصلاناالى.افهملا؟:فاول*بنة

*بد.الىواحدبغستان!يةالىاثعبأناستطيع...الفضياتهذهتبقىاناريدايضاانا-اليه!)ناظر:+

يكونيكادانهبل..انوثستطيعين..يتمز!لموحمه:يم.ليابيكهديةكلاستلقد(طحياءمق!سمفي)

جصي!اهذ*كبيعهابانسمصفقدذلكورننم(بطهفي):*بنة

وشكه!كانتلوكماوكيلانيةرلسهاكرفع):اللابنة.الهلاتيجعتيعراعمرش!لأيوكفكلم.هث!ياءعبقط..-ءم

إ..يومكلفستانايرتدينمنشاالبناىبعضان!ماما:،البكاهبهلىهلىاتهالقرانيومفي-(محمهامواصتأ:"

ليينظر*هواًري!هماكل.*بهةاريدلاانا.رلديهمنيلاوانا.،تكسكت).طعيه

عذاكعرلمانهاامسكينة:ليقولواوقتكلفيوطبناى*ولارعلىجنيهملاقةكساوجميانها(نضسها!م!شهلوكما):جمنة

،أاصيةرخلتانمنداًلفستان.س

:(حنافيفيوعولابنتهاكتفهلىيماكضع):*م..ثد3بعدالدييوالثترينا:*م

هلا؟لكقولونهل!حبيبتيبا؟اس؟صمئهم:جمنة

امي،يابريقولونهلابالطبع(الض!يقمنكييءفي):*بنة،نعمس(ابنتهانصكتجه،طممقكغيقمملألتلوجمما):+

عيونهم.فياراًءومنني.الليلةبهحلمتلقد..اللهرممهابيكمحلكاحكيكنت

مني.غاضبةلستاًنكقوبر؟حبيبتييا.افضبمشهل:*م.(لعنابةكعودثم،قصيرأنظرأمها)كنظر:*بنه

حتى،لكاشرحكنتلقط.عامايامنكاغضسبولماذا:*بنةمنبعدتتعبيالم(ثوددفيو!مها؟بنتهانجحوحعجه):+

.امدااضماي!3و،القمراطلبلاانا.القمراطبانني!ئيلا...اقولاناديدكنت(قبالتهاثف).حبيبتييا؟حابة

كراساتبرسلنفهنولدا.مريف!ةاننبملصاحبثيقلتلقدفيكيراعمنا،اننااقولاناريدثعت،حعببينما):*بنة

وهي")المفاصلفيروملالزملميانلهنقلت.حقلهاالمحافراتاذا*امببةالىالعبلن.،هموءفبم).مامايا6لموضوءهط

مملالطويلطسب!منكؤلمنياقداميانكحقوفي،لترةبمده!حك.جديداهستاط!؟شتريت

البةاالىيوم.شيثااملكلااننيكعريق.شماءكلكعرفينولكنك:*

يعلمفطلهمنيدغضبياناريدلاانا.نعم.نعم(شاردة)*م...البيتعاحبا!

..ومق،كعوراثبرارزواحاولالوورطولافكلاننييستلملم-(المحكلظاىمنلرسادردد!لتلوكما):جمنه

01(*مكلن!تبه.ءألببهجمرمىيسعع1...كلهوالعالموالجزار،البقالوكللك،*يجار

،،امرجمبب"هذءخبئي)الفوضىبهلدوكبيت.،!رلعله

بينماالجلوسفرقةانتنطغي،اسممي..او..المزلثىاصلحي

*مادك!اداءمتابعةهنهاجز6*بنةعف).بصطةانااًركب

.هذا؟نفلحتىلنتكلتئبلالاللبمانفبلإلحهـاملية*بهدومى:المتلاحقهشة555هيروشيماحيييى

.(ا!فثةوفدضل9لب!يلائنةكفتغ01الم!عدة

خ!دتبم؟ياحطدمميف؟*بنة!وال!..الحربماسلا

..حبيبتي؟بخير:.ااخة

.(أ.لقبلوكتبلالاند!ةالخطمن1لإمتثقدم)

!طويت؟؟دفيبةهد!ما...اهلا..اهلاث*موريمفياخوجتدوواماوغريتبقلمرائعهفصة

)ررااولى..جيعاحاممكيف؟أ.لتمكسإدن4وملى!تساالعا.لماًولسا!فيجميرةضجةاليومختىيثيريزالها
.".نادوةوفي!عةافلامالاكعوفهلماقبالاءويشهد

كجلسكا.لتألذياًلقعهـدوهو،يمسدد!امقصداوئأملىلجسىا0

."*بنلأمليهكعميرااًلقصةكهذهعبرتاًنثعصةيسبقولم

هياب..كحبيبةاخمبميام!بابائمددم...ايه:*ماوانحرباب!نكربطاًلتىالصلةعنوائعارقيقا

.يعى8/احضرجمر..بنتبم.الفاجةعنصر!يثمن

حا،.سلالزل.لللكر؟ميلا:طخالة

01(أثرمن*بنلألضجافيبراتوقيقاوفق!ةقدالمبملفةانوإلواقع

وجمبف؟طكلكيف(للخالةالمجاوراثعدفيكجد!):+اللذيناًلفرنسيةواًلمراةالياب!ليالرجلنفسشرسم

و!غ؟،*ولادحلا!والمه..العربماساة:الأساةفلديعيشان

يكىنالا*ولاد.خو؟يةهانحمد"(كفوهىأ:1ل!ثة

االعدب.صيصلاوط!اج،مشجاوهنا.

حمي2نقبل.مكانميفيكهثجاومقيفونلا*وور:ييم

بعبط.افلااكمهمابمعيكثتهناكى*ولبدارمنهثنوركى.ل155يثمقلأ

جداصبطيبابنكانممهـطحق(صضوهى):طخطة

..هبيطاليسوصمه(مست!رء)

الشركةك!لىبعملانهلو*.حياية!ليرجلنا؟نه:يم
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؟ماذا:الام..ليعولنا5رستهكرلرلقد.نعيشاناستطعئالمانهارليل

..والدورانللفداعيلا(اًلمائدةهلىالبوبتضع):الخالةانظري..لتعانيانااما.يعملانهيكنن.حقهذا:الظلة

.*ن+!+!لمكانرأيهـتولكنبي-صدفةهنامنامركنتلقدمنذ.حياتهااختههلىينغصانسوىلههملا:ولدييفعلماذا

لاانت..قوني؟ماذاعنعلميننن(عظيمةدعشةفي):الام.الكمقصيرفستانالبستلانهالورةاليبتواًحالالشياقلب.ايام

كقصدين..واخبرهابيهالىثعببل،هدايكفهولم

ابنكعرفينهل(باهتماماًلاموجهفيتحدلىوهي):الخالة-؟ابوه!لوماذا:*م

زوجي؟مم.!ميكعاجر:الخالة

المزادعذلك(مستصركةثم)!الفلاح(استنكارفي):الام؟ائت*م.:

الغني؟وطلبوافسرهاالبنتادللافي2لالهمنيأانا:نعم:الخالة

طيبالقلب،رجلومئه،فحسمبغئياليساله،نعم:الخالة.حشمةليصبححلاالفستاناصلحانمني

...و8ذلدوفعلت(واجمة):*م

فيالجامعة!ابنتيانتعلمين(غريبةبلهجةوكتكلمتقف):*مهيفدخلتمئدهمذوخرجت،ساصملحهائنيلهقلت:الخالة

يناسبكوهو،وجميلةشابةزلتماولكنك،ئعم:الخالةانلهاوسمحخاطرها!يبحشمةالفستانانو؟قسمت،وبكت

السن.في-.كر!يه

...محامباكاناباهاوان:(تسمعلمكانتلوكما):الام4محيب(شاردأكريلماوهي):الام

؟بالموضوعهذاعلاقةوما،محجبا:الخالهكلمة..بيتنافي*موركجريهكذا..نعم..نعم:الظلة

وكان..الجامعةفيابنتيان(عصبيهفيتتحركوهي):الامفانافعلت؟وقلتقمهماائا؟ما.لث!ءكلثحلدمعةاوابنتهمن

..طيبازوجاوكان...روجيكان..محلاياابوهااًلوضوءماءيريدالهاـ..النوبمحتىالصباحم!عمن.خطاعليبر

عندماعليهوحزنت..حيلالهفيلهاخلمستوقد:الصالةمنابرداواللكلممناسضيكونانبدفلالهاعد!تهفاذا،دافئا

يهـفي.وهذا...ماتفأنا*ولاداخ!وأذا.ماميبفيهابكونوانبدلاحمل5.اللإزم

.بشيءعلييبخلل!وكان:*م..و..دكمااًلسمبب

.أعر!:الخالةالحياإ..هيائها4البسيطةأشياءهذه(كبتسموهي):*م

،تليفونلدبناكان(الخالةمنبوجههاوكقتربكنحني):ئلاماعملهاالتي6القىأالقهوةحى-(كلامهامواًصلة):الظلة

ا-سمعين؟....رديءبئها.قبيلسكرها.تعجبهتعدئمعاماعثر!نمنله

.......:الخالةملىيسهرفلاله،واسممي،ذلكاجلوعن..خفيفة..ثقيلة

ارضا،كملكامهكانت.كبيرةسيارةسيششيوجمانث*مائرمسجاهزاردهكانالسببمنسالتهفاذا...،بلةكلالمقهى

..كبيراموظفاوابوءايقولهكذا-"6قهو"لهيق!مونهناك

...اقولاناريدكنتلقط(الغرقةثلرعوهي):الخالة؟!لكأليس،مبكرايعوداللياليبعضفيولكنه:*م

كريدين،آه!ابم،ن!رلر؟حولياًنكريديئكنتماذا:طخطة.ئعم:الخثة

الجلاعة.فيابنتكلانمرحاحروجيآنلسشطيعي!لاانككقوليان؟وحلامهو3كعجبه*حيانبعضوفي:*م

وجارنا،الجامعةفيو؟بئتي.كاجرومنه.محمياليسزوبيان!السنهفي6مر:الخالة

ثم(لتر!بعد).ذلكاهميةفما.كجامعةفيليستوابنتهمحامانغيرالحيلامنئريدماذا؟هذاإبمنن*.يكفيهذا:*م

بذلةأيلبساثه.فلاحاليسآله.0كرحوما3اذكر..2رضثهمنعملار.رجالنانرضي

المسالة!هيهذهليست(يديهاوكبسطعئهاكقترب):*مائك(فترةبعد)اتي.يااللهفليرحمه(بسرعة،:الخالة

..افهمهااناريد؟اننالمسالةجمطما:الخالة.ممر!.وطولالوقتطولسواءشيءعنصلمينلا

نااستطيعلا..(؟راعاهايرتخيلملحنكسكت):*م6سى؟هل.برولهحيأكيكلادتاًوملا(الفجيعةبلهجة):*م

ماكلهوهذا.مروجاناريدلا(ثانيةكسكت)..لكاًشرحهاإ...الكفايةقيهبماعليهحزنتولكنك(دعشةفي):اًلظلة

..و.شابةلست..*مرفي..نفسكفي*نفلتمري..الحزنفبىنفسكافنيتسنوأنهثلا3

كماتعجبيئهائك.الحكايةهذه!ص(كسكتها)؟الخالة..اولادكلي

يتزوجك.انيريدوهو.ائتمنوكوباثعهوةمنفهـنج!نعلبهاصينيلأ4حاما*بنلأكدخل)

-الحقيقة.هيهذء.اريدلاومنني(قثالتهاكقف):*م..(للخاللأوكقدمهاالماء

هه؟..كريدينلا(ثباىفيوجههاليكحدكا:الخالة؟حالككيف(ثكوبكتناول)حبيبتييااشكرك:الظلة

هه؟..اًلزواحكريدينلاواصبحت"لعنيافيوزه!شخت.خدتيياللهالحمد:*بنة

يقولماذا.ربيبا.اًرلدلا(هئهالظرهاكحول):*مكلمبينلااثكابنتنبرقالت؟..المذمر!حلاوكيفثالخالة

اولادي؟....صيةاًلى

ان؟اولادكيريدعاذا(حرهفي).لياولادكدمي:الفةوكخربمالملالد6ملىلالصيئيةكصع)أخالتييااذنكعن:*بنة

ها؟..العيش!مةاجلمنجميعاكموكواان؟اجلهممنلموكي.(الممرعبركغرفةمنم!مرمة

طيكم.كسعىالنعمعهبم؟مالها:كلخالة

،تمإ..نشحذلمنحن(قسوةفيوتقولراسهاكرفع):*ماخيهامعكشاجرء..الشيءبعضمتعبةائها(مركب!):ا*م

يششينااننريدولا،نشحذلمومننا.*مراولفيكناكمالسنا"المفاصلفيروععرمولديها(مستدوممة)

احد.منالىبدحاجةكشعرهذءسئهافي،مسكينة؟الخالة

فياظنهكنتكترممي9لعر!هذا!سلاميا(كضحك)؟الخثة..يرطها

ورلته؟فعمنانتاما.جدتهمعنورثوهفقدفقطاولادله..*باءاحسئابوهاممان:*م

يشتريكم.انيريداناح!قلامن!"احديشترينالن":(ع!ما)!لهالبعئد!كي..(اصهو!كرشفوهيبهدوء):الخالة
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يجعلهالذبم!السنب..السببعندائمااتساملكنت:*مالمراًةكجدان.قبلمنكهدابشياسمعلم؟شرأءالزواجهل

ابني"يزوبالوقورالكي!الرجلهذا..هدايستضاًلا.ال!لمةبمعئىرجلا."لاطفالهاوابا،يحبهازوجا

..اولاثهيحباله(تشسموهي)اًلخالة...التفكرمجرد

.؟اولإررييحبانهانتاوا!قة:الام؟الصفاتهذهكلفيهانادراًلرومن(ترددفي):لام

عن!ليقالماكنببرا.نفسئمنكشعقتي.تماماواثقة:الخالةابنانه؟جيدااعرفهالست.اعرفهانا(حماسفي):الخالة

فهو..ابنتكاما.كابنهيحبهانه."الولدمطاطيبما"ابنك؟اعرفهاكنلملواخنادهكنتكيف!زوجيءم

ببصرهاتجيلوهيلحظةوتقفالممرمنداخلةيلابنة)تندفع؟"كلمتافيانتهل؟نيتختارينه(د!شةفي):الام

-(وخالتهاامهابينقدانهتعرفينانت..حسنا؟جننتهل.لابالطبع.:الخالة

امبم!:الابنةفي..انفيفاكحنيالمرحوموفاةوبعد.مرةمناكثرعنديرآك

..بنيتييانعم:لام.وجاء.هوامهفلالتثم.الحدادينتظرانلهقلتولكنني،يتقممان

خالتي!:الابنة؟كذلكأليس.الوقتحانفقد*ناما.اخرسبب

)فتربمنعم:الخالة؟لماذاحان؟نعم(متبلسة):الام

ناتريدوهيهناانك..سمعتجدليجدكي!تردد()فيالابنة!بالطبعتتزوجالكيلماذا:الخالة

...0قرالة)فيمواجهةكهذاشينااقللمانا؟ساتزوجاننيقالومن:الام

انت؟حالهاوكيف؟حقا(تقوموهيفاكزةلهجة)فيالخالة؟اولادييقولماذا(الكيرةالصورة

الممر(نحوتتجهبينماكضحك).انزلانوشكهلىكنتاننبمتعلمين.ستسعدامهملانسيفرحون:الخالة

...انتظاريفيفالعاج،استانبولعن.نيتحكيلادساماتعرفثعدلمامهمان!سعادة(القديمةالفجيعةبلهجة)الام

0الاضىبعليهايبدوالمولابامام*بنةتقف،اـخالةاتخرج).السعادةمعنى

كا3(6فترما!ابلالطر!فيالام.صغيرةتزللمفهي.جديدمنتعرفهاانتستطيع:لألخالة

..بنيتي؟هناكعالىتودد(في)تبتسم:+ئانية(تضحك)-هوهذاليس(جريحةضحكةتضحك):الام

فيالمائدةهربينهمايفصلولا*ممنبافتتقدمتتحرلرلا*بنة)!الموضوءهذافلنترك

تمفعبكادتأالطريقةبهذهدائفاخالتكضاملينلماذا(خفيضصوتانا.*نرايكامرفأنبدلا.لا(اعرارفي):الخالة

..لهاقلتاننيلولاوتغلقيتبكيانسوىشيئاتفمليانتريدينلاانت.جبدااعرفك

خفيض،بصوتلماستتكلمكانتاذاعا!"صوء)في:الابنةانعليكولكن.صفيرةوانتكنتكظتماما.غرقكبابعليك

لهااستمعاناطيقفلستبدلالهاوثباهيابنتهاعنستنكلمكائتاذا.اولالواجلمن.اللصةهذهفي.الان.كوافقي

لحظة..(فجاةتضحك):*م

لاوانتطيبةبنتانها!لماذا(قصيرةضعكةتضحك):*م؟الانيضحككالذيما:الخاله

منها.تغارين

انحاد..لاانا..امييامنهاافارلاانابالطبع(المفي)*بنة

..عاقلةبنتابنتيانامرفانني.منهاكغارينلاانتنعم:*م

استمعاًناحبلا..اليهااستمعاناحبلااناكط:*بنة..إ
...ذلكاحبلا..كباهيوهياليهاتددمباًلادرد

..المسكعنةبنيتييا:*م

.هذااحديقولاناحبول!!مسكينةلستث*بنة

زينةوهي،بهايباهيمنكجد2الجميدةافيتى(حنانفي:.)البن!لمجضلثاضااصبر!سر

!ارجو!!*نهذاهنكن!لميلا:*بنة

يباهيمنالىحاجةفيالسمت،نعمنعم..كلامه!)مواصلة*مث

جا.ابودكانلو(لنأوه)ويدللكبك

اريداننيقدتهل؟العذابهذاكلدم!مداياارجوك:*بنةوترجمتعالميةبحوائزفازتالتيالروايثتأروع

أحد.يددلنياناريدلاانا؟اددلاناناراداذا،ألعرببمللقاريءغنىولا،لغتع!د!الى

..كودبنتايان؟تغضبينلماذاومن:*م.عليهالا!لاعمن،يلالبيةثقاففنهيسشكمل

امييا*نهذاهنكفي!ربييا:)صارخة(*بنة

...لكاقولاناريدكنت؟حبيبتي؟ا!ضبكالذيلأما:*مبهذهتضطلعانببروتفي"*دابرار"ويسر

،لنتلككانلو..مثلهاكنتلوكودينالست..خاتكابنةانهفجمفت،وبالتتالي،جلاقريعافتقلم،المهمة

....أيضااميسنةدقببق!ةترجمةالعربيةألىسترجمةالسهسمثية

اصمهذااسمعاناويدلا(اذنيهاعلىيديهاواضعة):لابنة.اليقباحراج

اريد*لا..اريدلا...

..اهلك؟ولذا:*م

الرجل!ملاكزوجيلنانكامي...امي)بحية(:*بنةعنهاالاعلانترقبوا

فترة))تسكت(-الذيماماذا(يسمعيكادلا)-.بصوت:يلاما!قادمةاعدادنافي

لتحممفمهاعلىيمماالابنةلضعبينما*خرىفيمنهماكلتحدلى

وتفتحه.البابنحوالابنةكيجه.اًلب!علىطرىيسمعسبكاصا

الابن(يدخل
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...اقولاناريدكن!ت؟.ذاهبةانتهل(خجلفي:.)الام!بالسمسمجئتالظافر()بلهجة:الابن

اًلسلامة.مع..ولكنالممر(منخارجة)تندفعللفرحةيا(تبكي)وهي:الابنة

همر(1منالابن)يدخل؟تبكيولماذا؟هه؟فرحةايةمنمعشا()يقف:*بن

خالتي؟.ياذاهبةانتهل:الابن0خالتكاتتلقد(شتاردةوهيوتثلمهراسهاترفع):الام

ذلك.مناكثرتاخرتلوالحاجسيقلق،بنييانعم:الخالةأتت؟قدخالتيكانتاذاتبكييجعلهاالليوما:الابن

..(تشدير)ولكنخاكك.تبكيانها.تبكيلماذاارريلست(ضيقفي):الام

الا..اسمع..معكاتفاهمانامكننيربما..أنتدعالولكن.جدتكعندبالداخل

امك؟سعادةتهمكالممر(من)يخرج!اًحدايفهماحدلا(الممرنصيتجهوهو)الابن

تهمنياميسعادة..بالطبع:الابنوترفءمنبطيئةخطواتفيالدولابنحوتتجه.وحيدة*متبقى)

...فهلاًذن:الخالة(الخالةترخل.مكانهتضعهثمشيئافوقهمن

:-اعرفانا..نعم..نعم..(يقاطعها):الابنعنتتكلمانها!تقولحرفا.مماافهملم(تضحكوهي):اًلخاله

؟..تعرلىماذا:والامالخالةوالعزبة،الفطروانواء.الخيولتجرهااننىالعرباتعن..شيءالف

..تزوجيهاانتريدينانكاعرف:الابن(تجلس)!او!

بني؟ياذلكتقولكيف،اوء:الامذلكعلىكعوهنالقد:الام

نار/هـاكنتلوحى..بهملاولكن..؟لكقال.جمنالخاله.بالهاهدوءعلىحماتكأحسدأنني0:الخالة

هيب؟هذهفي..فهلتقولكماازوجها4حماىانها،ت!(فجاة):الام

ارملة.السلامعليهالنبيتزوجلقد.ابدا.كللا:الابن!ذلكاعرلى-(دهشةفي):اًلخالة

تقصد؟ماذبهمالالخابةتعيثىاين-بهذااذكركان.اريدكئتفقط-(ارتباك)في:الام

-..اننيلوهي

!!لالووااناقولاناريدكنتيه(يديبسط)محرجما..:اًلابن!ن!لتلؤالىمنلهيا.تزوجتانكلو:تصحك()وهيالظلة

انهنعرفولكننا..(طفلاكانلوكماوتكلمهتضحك)الخالةانهتصوربنام(دانجةر!ن).طفللارجل.برجللكاتيتائني

انت؟توافقهل:هواًلاننعرفهان.ريدوما...صلرل.مئها-فار

وينالغرفةركنفيوتنزويوجلةبخطواتالابنةتدخل))هـرورة(.المثكلةهيهذءاناقصدلمانا..كلا..كلا:الام

و.الممر(الدولاب!فصكااعرلىلست،رجمطياتهأ)بيئماوا.فقتاضطاقللموانا

طوبلا.اجلكممنامكتضجالم.اتثلم

قد-انتدمتمالنفسهامنناًجلنإللتفتافمنتضعجينعمفنالإلخالةاف!مكلافانا.ءاًختيياصحيحهذا:الظلة

..حلالرةانني،نعم:الام

اختككبرتكما،رجلاوصرتكبرت(مثهاوتقتربلقوما؟حائرةاًنتولماذا:الخالة

..بمفردنانعينراًنالاننستطيعنعم:الابن...اولاديسعادةاكيدانني..بهبرةاشياءهناك-؟لماذا:الام

بني!ياهذاتقللا:الاموسعأدتك)مقاطعة(:الخالة

افلالسنا..اهزللاانا..اميياكلاحماس(في)الابنمن..التخلصاستطاعوالوانهماظنكنت(كلامها)مواصلة:*م

ولكننا..جميلةزلتمالىتت..كعيشيلعشسكىنب!يبمفردنامنمنحقكجلتومنسقسولى

...بئييا:*ملماذا؟ماذاولكن؟ماذاسولى-؟ماذامنانتخلعى:الخإلة

دائماسنفرح(اختهالىبثببر)و...جميلةزلتما:الابن؟.مفهوماكللأما-كوليانكجربيلا

..؟كذئكاليس..سعيدةلانك.ا!ور!لاهي!ره.ذلكيريعونلااولاديولكن)منفجرة،ث*م

تبكي)قلتلمااسفةانا..حببراسئفرحبة.ماما/؟ئعمالابئةشرددو!هـرورما(ثقةفي)يرإهـونلااًذ"ادراكمن:الخالة

خافت(بصوتر!كلاحدلا.تزوجتلوالثيتلكسيتر؟ونانهمتظنينام.يجدوئه

؟لدرىمن،لحواركسكناورلما..كثراوسنزوركالالن..ذ
.........*يامهذ.فيلك

!تريدثعب:امينعسهيكلملوعملهكار،كمابعحرلىويمولنحوولكم!يجهالحأسثراًلىلالهمعورتهلزتلقد.حراًاباهميحبونكالوااولاديكلا:الام

......ر(وهاكلمايبكونكانوا

للتتزوجتتزوج

ارأبت؟ظافرءبليجة):الخالة..جديراابالهموسيجدون:الخالة

رايت؟ماذا(بلاليةبنبرة):يلام..كانلقد،كلا:الام

ولستعاقلولداننيرأيت:(التوتريخففانمحاولا)؟*بنلنانا(المائدةفوفىمنحقيبتها)تاخذحسناضيو!أ)في:الخالة

كبيرةاشناباوساربي(المعلقةالصورةنحوينظر)نعم..صغيراانهاظنكنتجديد(مناختهانحو)كتجهذلكمناكرعليكالح

ها..ها....مثلهثروتيابددلنولثننيكجديمناختهاوتمسكفجاةتسكت).ولاولأهللالكيكونانسيس!عرلر

رجل،للمرأةيكونانيساويالشيافيماذا(بقوةوقولكنفيها

اقدامواصوتهمسةتسمعاحد.يضصلا.الجميعلهيئظر)..طءااولادلهاءطناذا(حرجةقصيرةضصةدضحكا:*م

الجم!(تدخل.الممرناحيةمن!ا!وتموتلثبا!هاتضيع!اجلهممن.تموتفانها:الخالة

الدكور؟قالهماتسمعيالمإغرفتكمنخرجتلماذا!جدتي:الابن"حرةانت.

تعالوا،بني.لاتمال(مرتعشصوتفي،المدخلتد)اًلجدة،البابنحوكتجه)

...جميعا!حالى،كلا:اء3

حمث؟ماذا؟جدتيياماذا:الابننعم:الخالة
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25)متذكر؟؟ساعةاية(وراءهينظروهـودهشة)في:.الابنملاتها...الشرفةالمصاقيرم!رتلقد..انظرواتعالوا:الجدة

..الساعةوظهرهاالغرفةبمدخلالانتقف).العصاترمنالاف..(تضحك)

كدور!انها:الابنةنحوتنظر)تصفروهي.بنيياجداكثرةلحصافير(الضوءلمصدر

فوقه(الصغيرةبالساعةيمسك3الدولابنحوبتجه):الابنفيحمروعصاقر.تصفرمممرةعصابخرعندناكانأتذكرينهل(الام

الساعةا؟تذكريئهل.القفص

لا؟البنتهذهتقولماذا(خطوتينتتقدم،)صارخة:الجدة

؟سور!حقااهبم؟تدود..جدتيياحمرعصافرهن!ليست(منهابالرغمأنضحك:*بنة

..تقورنها05.جدق!؟.0كلا..كلا)بسرعة(:الابنتسكتان!بنتكقولط:غضب()فيالجدة

تم!ها.انيجب..جدكساعةانها..تدورانهااعلمانا:الحمه...حبيثتييااسكتي:ا!م

...الحمربالعصافرتقصد)هامسة(:الخالة

فلاحونهناكيكنوليمالحم!احوىنيئتربجر!يجمئرنعبمالمتهمهممىكللدايريمارل!بنةتتفت).تسكتانلهاقونيع!ال(صوت)في:اًلجم

..امبئياالاناسكتيبالر()بصوت:*م.انلهاحدةمهـقولي)في!السوداءايامكفيجاهلةياانترأيتماذا

الحضانواطعمالحهطنواركبالعزبةالىافعبكت:الجدةتاكلوكانتقفصفيحمر!صيرلدإظكان(مواصلة)تسكت-

.ابدا..ابدايرونيرمالظ!حبنومنالسكر.السكر

(.؟اًلسكر)ضاحك!:الالن
اكلن؟الحكايةبهذءذكركالذيماباكية):م

الحفب(إبمامن2وتمسكهاجدتهانحوكجري،فجاة):*بئة.السبرتاكل،ايضااًلخيولوكانت،السكر،نعم:الجد،

المعافير!..جد!يياثضحك.السكرتاكلممنلمولقنها،اربيهاكيمةاراًنبعئديوكانت

الممر(عنمعهاوتخرج،يدهامنالجدةثسحب)...وصرختالحصانفجرىالحصانرعبتومرة(طويلةضحكة

قالتولذا..قألت.ولذا(تبكيو.م!المائدةلحهتنحئي):الام..(تصرخ)

!*نذلك..ذاهبةاناسام()في:الخالة

جدكي؟ياالمصافيلمشاهدةتلمبيالنث*بن

.(اردولابعلىالساعة)يرضعذهبتلقد51،نعم)مرتبك!الابنشمنعم..(كلامهاتواصلئممسموعةفرهمهةأنهمهم:الجدة

اخروقتفيعببكامرهل*م(مخاطبةللانصرالىاتاهب:الخالة..الفلاحينسوىاحدمعناإبمنفكم،بالحصانوامسكجدكجرى

إ..؟لنكلمبني..ياغرفتهاالىجدككخد)بسرعة(:الام

بالطبع(خجلفيثم)لا......!عال"صوت)في؟الام0.جدثيياهياهيا..(الجدةمنبتقدم)الابن

لانيةالموضوعهذاعنقمكلملنومنناوقتايفيكمريانثستطعينملأتهل(فجاةتصيحثمامامهاتنظروهيكهمهم):الجدة

..ابدا...؟بنيياالساعة

تتبعهاثا؟يةمرةالجدةثدخل.الممرئاحيةمنضجةتسمع)

بها(سسظتحاولالتي*بنة5!ههه!هه

بني؟ياالسامحةملأءهل0لك!لتلثيني:الجدة

لقد.جدتييانعم(بسرهةثانيةالساعةيمسك):*بنمحهااًلممئار"الاداًب))رو

يم!انيجب":يقولابيكانلقد،كنساهاانايالد:كجدة

."للرجلشيءاهملساعةا":يقولوكان."يومكلساعتهالرجل

!همهم(وحص!لانعربةدديهكان،6291،القدمالعممطعفي"*دابأ"تقدم

...ومن(بطينةبخطوات*مكبمها،البابنحوكتجه؟الخ!ا!لماذاً:موضوعس!أـفيد!عا،سنةكلددتهاميالوفع!

معا.ئميشنحن.ترينانت(بيدبهاثشببر؟لبكىصوتهافي)*م.ث

(البابعندعسموعةفيركلمةثعول):اًلخالة0

..-يلماالىراسها!ا!ط!سفمحس!ا
اسدتوقد،ولجلس،المالدهالى*ملعود.الخالةكخرج

م-

اشترىالابيضحصالهما!وعندماع!(صوتفي):الجت

ت!ور*.ابداكقفلموساعته،نعبمنسامتهمملألتةحصبملس!سماصرالإر!ماهـا

نعم.جدتييانعم(للمسرحو!هرءخافتبصو!عؤمنا):*بن.

كهمهمبينماثنفيهايدما.علىوكضع*ممنجمئة)كعق!م

سانعب..ماما..حبكي..ماماياكبكيول(اخرىمرةالجمة

جدئي.يانعم.كبكي....لاكبكي!.ومن..ضااصيةالىتتن!لالتيالعميقةبالعرالسكحافلاوسيكون

..انهاك!ور..نعمفيتظهركم!الفلسفي!ةالنزع!التمفتلفبحث

..(الجدةوهمهمات،*بنةومحاو!ت،*بنكدماىووسط).العالميةللادابا!رة!فار

(الستاريسول)

طدربهاء-!ب!هـم!ه
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كة"ء***"*ء"*ء*ءمهـ"ع!كيق!م!ه"*ء*مهلالا**لاء"لاء**ء*"***"*ء"*3ة

.!؟المجزمسيفى!ولمص

؟4.
!م

ئام!إللى!كيبيا!بم

.**بر*?*********كلميه!**

شعرءمنروائعالفضلبابيالمعروفطعمهفرحبنالياسبنعبداللهبنالياسهو

ميميته،ليبيةعلىاًيطاليةعموانفيالوليدالفضلابوظلظ!منالحمراءفدنةفيللميلاد9188اد-السنةفيولد.اًلوليد

اًلشعريالافتنانبدائعمن،العاببةرواحهاعنفضلاوفيها،المثهورةاواخروفي،سنهمنالسالسةفيالقريةمدرسةوادخل،المتئ

ثلاثةفيهافصرس،عينطورهمموسةدخلللميلاد9918ادالسنة

منها:،اللبويملكالسمعيسترقماظهرتالاخرةالسنةوفيالمفوفئمنبنجاحمواجتهارهوكات،اعوام

مظورمخطبليلفيواجهاالهوىليلفيالنسماتعودتني.الانشاءفيالسليقيةمقدرته

المبسمهذالمعانالىشوقارعيضهاالجبينزهراءفلربفيمهرسةالعدبيةلرسعلىاكبللميلارر3.91ادالسنةوفي

يرحملالذياكطنعنذوداصعقاصصاعقحاملةولرب!وسهاتماعوامثلاثةوفي،الافرنشةفيبعقدوكان،الحكمة

واللومنجالعدىفنهزأيغليبهارمناعربيةنخوةهيالسنةصيففيالبيتالىوعاد،المبرزينالسباقينمنوكان

الحومكالبزاةانقضضنالمانفوسناشفيتقد(برقة)يومياعدةفوضع،والتعريبالتصنيفعلىوعكفللميلاد5.91ار

مرتمىموجفوفىوغيمرعدوالوغىالجوانبميادوالسهل.تمثيليةروايات

!ثضرمفوقالقدادكمطارقضمرسنابكتلهبهوالصخر،وايركةاولوبةالىسالرللميلاد8091ادالشةوفي4

مسهمباهلمجينكموبفيهالمعوالصوارمالعجاجةحيثفي(الحمراء)جريدتهواصصرعثرةاثنتيبرازيلفيواستقر

المكرمالمحبقلبتيمياناملاعينكلاجلفرقتفلقد.للميلاد1791ادالسنةالىللميلادا139ًادالسنة

المخنمصليللربتىملميهزجدردناذكرلاجلفربتولقددطبع،وطنهالىعارللميلادا229ًادالبشةمننيسانومي

يثلملمغالياعرضالاصونبلادناعزلاجلضربتولقدجلالةقابلللميلاد291عادالسنةوفي،مولفاتع!دةيروت!ي

اًلمفعمالاناء.مثلبهاجسميحرةنفسلاجلفربتولقديمنحمثلىماوهو(شعون)لقبومنحهفاكرمهالمعقبةفيحسينالملك

انجممنهوتشعلالظننتهاشرار!راتلوباسفرباتاننندبتهللميلاد9291ارالسنةوفي،المتضلعونالعلماءالغالب

برالدمومجديلثرفيلمثبتواننيبال!موعحبكثبتضدبرلنفيالث!رفيالمؤتمرديلننانلتمثيلالاحرارمنلجنة

ضيغمزأرةالبحروراءفعلتجيشكمفللناكم(رومة)ابناء0اًلاستعمار

بالمندمنجبلناحوافررسختوجبالهابلادكمسهولوعلى،القلميوالجهادوالشعرالادباعلاممنالوليدالفضلابوكان

يتالمهـحابيكلعمرصبالهوىافيبالمحبرفقاهنديادوائعلسانهعلىفجرىاظفاد.نعومةمنذالعرويةبحبقليهاًشلأ

مقعمشهمجروحجسستفلقدال!ىوقععلىجلميتنكزيلاالعبوديةع!ثورةتفجرتحرةابيةنفسىتقمصتهاوالنثرالشعرمن

مكلمغرالسيفربايكونمجر!لميظلانجسميعودتالوليدالفضلاباانالثقاتالادبنقادمنعليهالمجمعومن،والذل

وتبسموتلطفبتوجعضمد.نهالذيالجرححبذاياافدمهمبصريرقىضواالذييالعرييةالامةفيالطليعةفرساناحدكان

تتلثمولمتجنىلمالحربفيمربيةالمهااختيالستاوعليهاطالالتيالامةهذ.ادابهمبشعلوايقظوا،الطغاةمعاقل

مطهمعواعتلاءابيضتجريدفتعودتبسالةالرجالحتونشروا،السيادةمقوماتمملفاضمماالاستممارمطارقتحتاًلهجو؟

منص!طوعينقضبمشطبعدانناتضربينرايتكفلقدالثرقعلىكفابسطتيوم،الاغرماضيهاصورسماءكلتحتلها

المعلمهذاحسناتحبذايابينأخيرملاكانتوالله.الحقومشاعلالحريةمناوروفيهما،الغربعلىواخر

فانعميإمينكسلمتلجروحناضمادةلجروحىمفناحةورسوخوالشعرفيالالبكعيةعلوعنضملا،الوليدالضملولابي

تسلملمقلوبنااللحاظومناجسادناسليمةالجراجفمنهـ-!مدماعلىوالحرص،لعروقيالاخلاصفيوغلوء،العلمفيقدمه

نثرءمنامثلسةهيالعرباحرارمنالقلةالايملهـهالاكرشمائل،بمفاخرهاوالتفني

ابووكان،العارمنوالانفةدالامانهوالحميةوالمروءةوالوفاءالصدق

قوله:(لبنانعروبة)مقالهفيجاء،الصميمالادبسجايامنيرى،الالبفحولمنكغرهالوليدالفضل

منيتبراالعربيةفياًلعريقلبناناهلمنفريقوبرز..."الفضلابيرجوليةت!توقد،الحقبالرجوليةصاحبهيتميزان

اد4.مايكر.ظصعحالاحاتلاغواءالعروت،الظالمينرؤوسعلىعواكلقكللأمهفكان،ومنثورهمطمومهفيالوليد

....ء.الناضبينوجوهفيواعاعر

قبلهومن،الحسنىمنوانفرء،بالنعمةالؤيقهلىااكفرما!انكرهمنيتهموتبماالوليدالق!لاباليظلمونوانهم

نجيحضالحريةالفربئورجعل!المناميلعناليبولربيهعلىموولبىلمحدبيمملبضللشر3لبنانحبفيمغالاةعلىالموليدالفضلاًبافان،عنهوالننو

عاصمةوالقاعرة،اوروبةعاصمةوقرطبة،اسيةطصمةبغدادينكرانهعلى،الافمعينرجالهبم!ممروالاعتزازجمالهباياتوالمناها"

الريقيةكونيصدقواانمنهمالغباوةكبلغاًنالمضللينباقكياخلونمنعلى

وقلبهالسانها،فولهحدعلىالعروبةمنوهوالعروبةمنبرينالبنان

انكروما.الحس!ينكعيونعقولهموالشعوبيونلومولاعتبلا.ووجهها
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..والمتمدئاتألمتمشونبهفجلمربيدلتهما"بلدياناًسمانولكن،جمربايعرفونناالافرنحاًن،ومأثرهملسانهمجهلمنالاالعرب

رائحةفيهماانعلىودلالةد*(زوزو)و(طوني)تقولالام؟والعنادالضلالةمنتهىهداالش،نفسهاتعرفانتريدلامناهئة

انطوتعب!وصامسنهاكبرلطئهالرنهااققدرلصهلسفوعنمكنانجحية3،طاتعضمبوادابر"باخلاقهعربي،ولسانهوطبعهبممهعربيلبنانان

.....بقبورهعربي،واثارهواخبارءواشعارءبامثالهعربي،وعاداته

ىداتشعرلاخلالكهولةلفسمافهالكسةالخولها!لسعرالنطجورالىلحمافةقدسوإرقد!يه،انيهوامالماضيهباذكارعربي،فرابهوصخرهوبيوته

...اعقابهميرقبوعليه،وعلما؟هموشعراؤهموابطالهمالعربامراء

عا!تدلاترجمةلصاحبوالنثرالشعرمنامثلةتقمممافيالحرامانالاوالخوارجللاجانبفليس،الاحداثظلممننجوما

وعروبته،لاقهوفائهوجمجنالهوصروقصدهونزاهةعرقهطهارة."والخذلان

مقامعنبسوالماتنزللاوالنثرالشعرمنالوليدالفضلاجم!واثار.:4قو(اذكارالاسماء)مقالهفيوجاء

الذيلبطوعرفشملةمماحياتتقدعنلهالممشوىحا،ذافعبلا،فيعلىلاادنباًسلولعريي-إال!ونلهمنالعلمية،الجنسيةتوفانالاممفيالثانجةالقاعمة..."

رهطعلعهطيعماوهوالمعامةلافهامفمحاراة،الولدالفضلالواشدهل،التسميةفييمتىشيءبكلشذتفقدا!ةهذءاما

...........وهنريوتنرلوتشرلاولال!مايسميانحينومنةعبودمنحمقا

العامه.امهاممجاراءفيومتاخريهممتقمميهمالعربكنابكبارمنغلىالا!رنجةا!كمةى!ةمنكرةعبودالىهنركطفنمسبة؟وهنريات

الاوائلمعروفببنيالاهجابغايةعلىالوليدالفضلابووكانالسخافةعلىيدلانوتافراتباينابينهماات،العربيةالعباء

الثعرغررمن(الصرزية)و(المعروفية)نجبهمولهشمائلهموعلواًلاذانو!لا!ةوا!لموبا!قولعمهانمنبا!هفالعياذ،والسماجة

التثر.بدائعمن(الاريحيةتحية)و.دوالاب

قادةوقائد-من،الفكرمردةمنمارد،الوليدالفضلابوهداالانياءا!اءوهيالمثركهالاسماءلفظيحولونالمفتونون

ئهصوللمملاضهمحهمهايقل!سقطلمستعمرئيلستئواللالعاهواالقنميالحهادوطافيوس(جار)وحنا(بيار)بطرسفيجعلوتوالقدي!بمين

............الافرنجيةالطربقةعلىويصغرونها(جوزاف)ويوسف(انطوان)

بالحا"هسولو،الحعبةهد.في،!!تذكدههل،صواعقهاقبح!ا،علةوالعليلضلةالضليلفبيزيدون،بلاهةالغباوةلتصر

نصيبمنبفضلنصيبهوكنلم..كلا(الحمراءقرنة)فيفريحه..اتظرلىنضدالذيمنالتطرف

قومي،عنايةمنالشرلىهذافيالفكروجبابرةالادب.اعلاممنغرره

سواهم،دون،اًلدمرعلىلهؤلاءانعلى،الامةعلىاياديهموتذكرهملموهم(زوزو)ويا(طوني)ياولم!اتنادجمراكالدةتسمع

.العقبانوامسابحالنسورمسارحتصفيربلتحببتصنغرمنهاذلكوماوجوزافلانطوانتصغران

وقدشاربهيفتلاولحيت4يحلقوهو(ماما)ياوإنجاديها،تكلف

اًههـينناصراللديمويوسفطانيوسلان،والتخنتالتحذلقهذالم،عنيفاعلجابات

و:حديثاصدر

...عةصالمح!ا!ضاص!،ا
صء

الشيمةالوصديةالكاتبةبقلم
بوفوإردوسيمون

ادريسمطرجيعايلظترجمة

ألذيانرجلمعقصتهادوبوفوارسيمونالكبيرةالوجوديةالكاتبةلناترويالرائعالكتابهذافي

.المغاءرةتلكتقصذلكخلالمنوهي.سارترجانبول،زوجهايكونانيخرمن،حيانهانتحرر-كن13

.الحياةيواجهانيزالانوماكاناوكيف،جانبهالىكلأنبةاصبحتكيف:؟نتحسارهااليادتالتي

فوقكائنينربطتقلمافذةغاطفةقصةلانهافواردوبوسيمونهناتسردهاالتيهذه،عجيبةقصةانها

بفلهلشىوفكرىروحىتفاهميوثقهالذيالواعيالحبربا!:الربا!هذابمثلألارضهذه

ف!ان(لماولغاو"((كميل"مثلمن،اخرىكائنات،يحبهناسارترانمنفبالرغم.مثيلوصميميتهعمقا.

اوثقاليهيشدهاماوانخارجيةعلافةايةفيهالنزوثرمناعمقدوبوفوارسميونالىرز-دهص،

لقاؤهاخلقهاالتيالسعادة،ولكنرائعةصفحاتفيعنذلكوتعبر،تغارانهماصحيح..الغيرةتوهنهانمن

ازهامنالثقةكلواثقةوهى.الحياةقيدعلىمادامتحياتهاعلىترفرفستظلالاولىاللحظةمنذبسارتر

..بالحياةنابضة،مرهفة،عميقة،رائبةقصة.".قبلهلماتاذاالاسارترمنمصيبةايةيأتيهالنلا

لإدابدارمنشوراتيعادلهامااولبنانيةليرات4الثمن
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"...-...لا..-.....+"؟-.-.-.ع!ه!،!م!س!،!

صهءصمصعلسصختر،صت!رطصظ--.-ءصا

ط!صء
.،

،،،*ص،-14لمهثبينملحعني!ى؟أس!كهسه!م!،-،كههها

يفكر:وبدأ..الغريبفصةوتذكر..حلقهفيباختنافىواحسسهلامامهايمروكان،الطينمنبيوتهامعظمضغيرةفريةكانت

!ماذباذاالصخرةهذهتتمنسينفجزنهراانصحيحهلص!رةاعلاهافيصخبريةهضبةتقومكانتمنهاالثرقيوالى،فسيح

!إمكنكهذهصخرةان،و!لمبل..خيالهذاانأاسمررجلعليهاكرأساليهاينظرلمنتبدرفكانت،لىفيعحجركيعنقعلىترتكزكبيرة

رجل!رميزحزحهاان.افعى

ربما..انهارتربما!الغريبقالهماصحيحاكانربما..ولكنالقريةسكانمعظمانفيتتلخعر...فصةالصخرةلصمدءوكان

..!رفيععنقهاان..متماسكةغيركانت!تموتلاافعىوتحرسها..مسحورةالصخرةهذهانيعتقمون

كيفتذكر..وامهاباهفقدكيفوتذكرط!فولتهالىبافكارهوعاد..كنيرنهريجريالمسحورةالصخرةتحتانيعلمونالجميعوكان

منهمواحدكلكان..يحتاجهماكانكللهيقدمونالقريةاًهلهبتغوصمياههفكانت،النهرهذااستغررعلىيجر؟لممنهماحداولكن

الراءفييتعاونون..طيبينكلهمالقريةاهلكان،لهابنايعتبرء.ضالا!جوففي

سلفيشفسه!يضحيفلمادا،عطفكلمنهمنالوقد..رالغراء..............
...هلهممفال،الصحرءبعصهوسمععريبرجلبالمعريهمرانوحت

العطشى!اًلقريةهدارضمنالطينينلعمههؤلاقرجلاصخرةاعلىذبحاذاالالالموت-الصخرةحارسةسالافىان

!طكلهم..طفلاكانعننماتماماعثلهالقريةفيفردكلاعبح.مضعلىبممهومسح..ضخماسمر

حاجة!الحياةسادت..سنةومرت،الغريبهذافالهلمااًحديكتصثلم

لادضدمه!يهب1لماذ..بهمتعلقالجميعمصيرانرحسخالدوبداوجفت،اًلمطرنزولانقطعالتاليةالسنةوفي،عادياسيراالقريةفي

عنقبدمهاغرقلمو؟؟ارجميعل!حييلايموتلماذا..العطشىقريتهس.القريةتلكسماءفيالقاتمةسحبهينفتالتنعردبدا..المزلوعات

.الارضولاخفرتالسهلولغمر..الماءلفاضالصخرةالذجميللنهربالحاجة.واحسوا..الغريبمافالهالجميعوتذكر

وفيقليلبعدوعاد0.البيتالىتدفعهجارفةبقوةخالدواحساًلاس.صرالشابهذالهماينمن!ولكن،الصخرةتحتيجري

لم..عنقهابجانبواستلقى،الصخرةمنواقترب..حادةسكينيدهأ!الضخم

"وغرز.!.نحذنهالتيللارضيعودانلدمهآنلقد..بالخوف؟ثسعر؟بارادتهالموتيختارمن!ممنولكن!.وضخامسمرالقريةفيكثررون

سينطق!الصخرةعنقالىتجركيبالدماءداحيصصر.في-سكينهموتولكنه!الموتتعنيسمرتهان06وجههالىينظرشابكلوبدا

وكانيحسوبداإ..المصخرةيغمردمهانطلقكما..السهلليغمرالماءف!بهاالربيعينبتلنرالارفي..للماءحاجةفيالقرية!شريف

.جسدهتغمرباردةمياهاامامبلا

عونهمو!يالصخرةحوليجتمعونالقريةاهلكانالتالياليوموفيوهـ!المزروعات..الحيواناتمنيومكلفيضحاياهيخنازالعطش

بالحقداتفليدموعب!سهوي!نبتوالجفافالعطشبموتهفيغرقاحممملايموتلماذا!البشر

!الماءينطلقاندونماتلقد.؟والحيةالعشب

..اسمريكنرم..وتمتمخالدوجهفيونظرالقريةشيخوافترب!الجيمحياةموتهففي..بالموتمطالبانهيد!كانشابكل

..اسمريكنلمإ...ماهبلااحديعيثىلن

هذاان..وجههفيفصرخلخالدصديقاوكانالشياباحدوسمعهإ-رونعندماحادةخناجربايديهميلقيالحماسكانكيرونشباب

...وهمهذااًنوهم.والموتالاستسلامصفرةوالئساءالاط!فالوجو.فيتنشرالكلاطراقة

..مايحمثوليحمثالصخرةسنحطم..الملعونةالصصرةالى!ينطلقبيدهالخنجريحملمنهمالواحدكان

ن"الصخرةهذهانيات!اهدا:وقالبرفقالشيخبهفامسكبالعنقعينا.تلتقيعنممامروعواشمئزازبتخانليعسكانولكنه

الميت،ندفندعنا...بسهولهتتحطم.احدبهيعلماندونفيعود.5المرعب

.بةنحطمهاانيجب..نحطمهاانقبلندفنهلن:الشابفصرغ...رحمةبلاالضحايايحعدالعطسمنجلزالوظ،اشهرومركت*

..والمعاولالفؤوسالى:فيهموصرخالقريةاهلوجوءفيونطروهووامهابراءفقدشابالصخرةمنقرييةسقيفةفييعيشوكان

اليوماهذافيسنحطمها..القريةاهلمنالمحسنونلهيقسهماكانملىوعاش..طفل

.فتلظىفاسمنهـمكليدوفيوعادواالقر.بةالىبعضهموانطلقفيالفلاحينمعيشتغلوبدأ"خالر)!يردصوكانالطفلهذاوكبر

...وتصيماضرباالصخرةعلىوانهالوايقومعملاخالديجدلم..الزرعوييسالمشؤومالعاموجاء..الارض

تمزقالفؤوسوفرباتالجميعيغمروالصمتلقائقومرت..طعامهغيرءمنيطلبانالسنهذءفيوهوليستطيعيكن،.ولمب

ص!ورااًمامهاجارفةالصخرةوتدحرجت...والعخراًلصمتسقيفه4فيفمانزوى..بههايجودونللمحسنينيبقلمالقحطانكما

.جرةصغ!ة.الليلجناذاالالايخرج

!إالفسيحالسهلتغمرالمياهوانطلقتالنهرانفجروفجاة،يل!باين!يدريوهوسقيفتهمنخالدخرجمظلمةليلةوفي

ال!رةعليهاتقومالتيالهضبةعلىيجلسمنهادادةلوننفسهودجد

عيسىءل!كلمانربيما،كانالفصلانمعاخضرثيئايجددمحولهونظر.المسحورة
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--------،/:لم/!-3-لا-1غ،،إ،

.*!-ض!-!!!!!!!!!!!!!!وو!لم!برير-*3،1

!صصص!بهء"!صهمىصر!ضصص!ح!"صص"!!-!ص!-/بر
لأ*

الرحلةهذهمنالعامالهدفوخاتمتهكتابهمقمعةفيالكاتباوضح!ركبسنئ!باد
:منالاليهاالنفسيةوالدوامع

اًفخرالذيالشعبهذاملحمةمنصوروكتابي":11صفحةفي

(،.آحادهمنواحدبانني

اكونان:كناليفينفسهحظيهووهذا":11،12مفحةوفيعنبحثااًلافافىيجوب،مغامرلكلرمزاالمنشدباداصبح!د

.................،فناناديبمحنهاتحمثاًلذيمهالمصربماوالسندباد.والمغرإئبالعجائب

الموجدالب4المهنيهالصوراحراجفياح!تفداكوناوو!متور

".متهـاملةكوح!مة،كلهمصرتاريخنفسبمفيطبعهاالتي!إنادإبوهو،المطمدةلثجاربهااستجاقيوفيالحياةالىنظرتهفي

-تعبيره!ارعلى-يكتبحينيكتب.التجاربهذهعنتعيرهفي

نهتمانيجبوالذيمي،يعنينيالليانما":،24صفحةوفي."اًلاسلوبفيوتحرلى،الفكرفيحرية:والمفنالادببحنوحةفي"ا

نحاولبانوذلكينفوسنافىالحضارةتلكنعيدانهوالاهتمامكلبه

للحضارةدراساتناجانبالى،وفنهاوعلمهاحكقهانسرسوانفهمهاالطوافوالىالمائيةالاحياءعلمفيالتخصعيالىالسنمباديةدفمته

".وفئهاوعلمهاحكمتها،الاوربيةوالحضارةالعربيةبعقلية"الاوربيةالمبلادفيدراستهاًثناءوعاش،والبحرالبرافافىفي

العالية،بالموسيقىمغرمكلهذلكالىوهو."مصريوقلباوربية

الادب!ودفيعليهاحاسب،محضادبيكنابي":12عفحةوفيابداعمنالغربيةالحضارةاليهماوصلتقمةفيهايرىلهامتعشق

."والفن.والتىالفكر

زاويةمناليهسانظربل،التار-حزاويةمنالكنابالىانظرولنمادقةءسرةيهكرىاشأبعلىعابرةنظرةنلتىاًنوحسبك

.والنقاشاًلمحاسبةتكوناًىالكتابصاحبشاءجبثوالفنالالب،القد./!السند؟دوحديت،عصرجميفسندباد.،المفنانالاديبيذا

ا:اصفحةفيكتابهمقسةفيالكاتبماقالهنتذكرانبناويدمنلشخصيىةشتىصور،السمفونيةوالموسيقى،الغربالىوسئدباد

فحبماوتحرو،الفرفيحرية:والفنالالببحبوحةفيكتنته-".فوزكماحسينالدكوراًلفنانالاد/بشضعية،واحدة

الفر.فيالحريةمفهوماوصلهحدايم!الىلنرى"الاسلوب!رزهموضوعب4الذجميالانجبرالكتابفهو"مصريسندباد"اما

مصسرفيالشعبخروجعنالحديثعند8،،7؟صفحةفيإقولسجلالتيالفنيةبالطريقةسابقاعجابقراءتهالىدفمني،الكلمة

:نابليونبقيادةالفرنسيينلملاقاة.الماضيةكتبهفيالسابقةرحلاتهاًلاديبهذابها

لحامالفيمنذتعرفهالم،مصرتاريخفيفذةظاهرةهنانؤكدانما"فيليقضللا":التاليةبالكلماتالكتابمقمعةالاديبالطتببداً

القرونمرتفقد،الحربالىريالمصالشعبخروجوهيالاناثرااًلالانصالاأ-تبما،قصولهونظمت،خطتهرسمتانالاالغتنابهذا

الافليلا.."بالخارجاوبالداخلفيتنالاشنركواانالمصرييننسمعولمهذافيليلافضلبمورجم!اقولوانا".بلاديبتاريخاًلشخصية

عليه.اولهتشهدكلماتههيوانماالعابرالنقد

الدينصلاحبمواقعلاذنخدعوان،الوممباكلذلكنميانيجب"

قاهـتوكلها،وقايتباي،محمدوالنا!ر،بيبرسبغزواتولاوأسرتهفهي،اًلتاريخرحابفيجولات"مصريسنمباد"الكتابعنوان

ماسيح!ثقهمفياهميةلهالوعيفذلك.الاجنبيةالاجنادكواهلعلىفيلا،الزمانرحابفيالمعربم!سندبادهابنايطولىزمانيةرحلة

بيقظةنذيراسيينالحمثوهلىا."لؤنساويةانكتةبعدبمصرالعثمانيالحكماثناء"الظلام"منالزهانعبربناويئتقلامانرحاب

عاممائةيستغرفىسوفالشعبهلىابانواعلانا،المصريالشعبالفارشبةالمصوراثناء"الاسودوالخيطالابيضالخيط"الى

ضىعاماوخمسينومائة"عرابيهوجة"فيالغيثاولىيرىحتىحسبوذلكالفراعنةعهدفي"الضياء"الىوالعربيةوالرومانية

الكبرىالبعثحركة،الصميمالمعركياًلجيشحركهاثناءالغيثرنجهمرمنمتنقلاالقرونهذهرحابفيبناويجول،الع!ودلهذءالكا-لبتقسيم

،(.ا529ًيوليو23صباحمن*ولىالساعاتفي.مؤرخالاوفنانااديباواحساسهشعورهمبداعهدالىممهد

الجدإرةرحلتهفيسنيمبالنانصحبلثنا،يثكيفيوفمعهايمكفهات
فيالمعريةالقوميةفجزيشرقسوف":55صفحةفيويقول.

وماالعامذلكمنمارسفيالمعريالشم!وحرى.9191سنةولحنلربرام،غانمينمنهافنعودالرحلةهذهلناتروقمللنرى

رلا:الشاسععنردد
الكاملة،القوميةصفاتبكلتميزتحها،المؤرخينبعنايةجديرة،ه

و1،العابرالبابخللافةنحوفيهازيغولا،للملةولاللدينفيهاائرلااب.؟لا،الغنيمةمنرضيتحتىالافافىفيطوفتوقد
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!ممافيامهايخةلابقبنهأمرفكريابناء(فنئالنناءيلاولىالقبلةانغربدقد،الاجنبيةالربقةتحرهـمنحركةكلألتانهاوهع.ألمحتللحو

المفكريةالنهضدلبناءاساماو؟تغاذهبالمفيفامتزاذ.الحاضرمعريو!فالكل.تنبدماودمالغربيةالحضارةمقوماتعلىحرصت

.العضاريبنائهامموبئفي7!معنهاتحدلمثابتةسنةوالقومية.السياسيالاستقلاللبلالعمويطلنونالغاصبيقاومون،شيءكلقجل

الكاتبفيهنقلنا1لضياءبعنوانالثالثالتمعلىالكتدويعتويكلفيالرجعيةيهاجمونانهماي،والفييالاقتصالهيوالتحرر

-والفخربلاعجا!منشجاتصويرا.العهدهنافصودالفراعنةعهالى".صورها

فيالجاهوهذاالتاهـ،حقبعلىمعرعهودفيالمذيرالضياءفهوالاحرارالفباطثورةتقململو":نفسهاءهالصحةفيويقول

كلبهممتزجسنقعمامتفعطبيميامرالاعتزاذوهذاالكاتبمشاعرلثورةالوفاةشهادةيحررانللمؤرخلحقا209ًسنةيوليو23في

.الاءتزاج-".9191سنة

ونهاءوفةنح،معرزتيقضانوما"اًا5ًصفحةفييقولاليهانظرالتفسرهذامثلالكاتب.بهايؤمنالتيالفكرحريةلناتييعفهل

تاريخهانسيتالتيهي،عجيباامرامحنشفخى،اورباحضارةعلىهذهمثلثناياهافيالحوالتهذهتحملوهلأالتاريخيةللحوالث

،ممندحاباكبرحسابا،نسيتةالتيلتاريصهاانشنكنشفالقديمأالدانجةونزعاتهاًلشضيمنظار.خلالمنالكاتب!اهاالىنر!النظرة

الحضارةيعتبرونهولاءانسكنشف.الحديثةالحضارةمد.اصحاب

عرفها*نسانيو*حسياسوالضم!للفكريقظةاق!مالفرعوليةالوحدةركابفيالسيرمنظلالهافيشف!بااتىالنعمةلمدهل

اجدالعملحضارةجهلهمهلىالمصريونانيظلمق!ولايعدفلمالتار-.كمابمصريةاًلمصريلثعوراثادمنافىاذلكنمدهل،الشاهلة
.ألكتابالمامةالروحفييشيع

،،.وحممممنهمالمنسين

بهذءالاجانباهتماممننابعالفرعونيةبالحضارةالكاتبواكلجابخالار!تجاهالمصريةالكاتبنظرةعنماتونالىذلكبمدوانظر

.كتابيانقلتاذااكلوولا"392صصةفيليقولانهحتىالحضارة:العربي

محافرةثمرةهو-9591و4091السنواتلنفيمااؤلمفهواظ-الوم
..البقرةيظلواانالامنكللايريدونغزاتهم":21صفحةفييقول

محافرة-الىيثير،).،291او2291عامبرستيدهنريجبمىارورن":لعاملهيكبطباريوسالرومانيالامبراطورفهذا.الحلوب

بممال"هلثعبلممركسمافعلىمفبرعجإبثدع!حهظيمعلى.ارتكتابئلقاهلىلبرينطو،نر"،دةيفرحرالراثالخليفةوهذا"جلدهلشلخلاإلغنمصوفلتجز

-وتجاوزالغنان*د!ببمنطقوامجابهحبهالكلالب!حوقر،الممريوينالي،العاصبنعصوافالهبعد،ارسلها!يالواديدعلىالخراج

عرولحته،ممر.يتهفغد!ت،ه!نطقهعلىشعورءوطضحريخهفيالحد!ء"ياعصوبسكاللقمةدرتالت":لهليقولمصرفاتحعلى
..".اولإد!ااجاعتولكن،نعم":القلبالمكبيرالقائد

المعركيالشعب*مورلى.سواععماشغلهخىالنراعنةبتراثوهام

لماطولجةمرئيةالكناب،اصبحخىالمغرينلردالمستمركفاحهفينحن،الرومن!ن،الروماننحن،المقمونجبيننعن،الفرسنحن"

الحرببامرنتوكل،وكررسانفرغانهابناء،الكزد،ا!ادبة،العرب

ياصناء"كملان.الحربصناعةالمعريونايهاعنكمونتولى،والضرب

دثشسطعر،واك"بوالسلبالقننلوصناعتنااًلارضيمواتهي.اجييىمصراهل

ونظرب،وتحصدونوتذذرونتحرثون،والغزووالدفاعوالفروالر

لاذاردارثدمن"..نسطووندمر

ا!لأئكةنازك!11ةا..ة3،،في..اأولا،اًلاسكفصرلمحاربةالمعرإونيخرجلم"ة8(صفحةوفي

.ورجنودلصدولا،العاصبنعمرولصدولا،قيصراغسطساوكتافيوس

ولكنهم.المثمانجبئولاالفاطميينولا،الصليبيينلمحاربةولا،هولاجو

،،نعلودذوىتياوبالمنحضراشبو!مسوأحسواالحريةضياعبكواغزوكلامام

بالأساةشعورهموكان.دولتهموانحطاط،سؤددعمبزوال-العريق

-"تطوزذوىالا؟م+عى-!وىحفي"عرثهموقوضوادارهمعقرالغزاًةعليهمافتحمكلماجداقويا

طوق،نفدوى!اا!االىبرطنهمبنزل"عضاًجنياالعرشهذاعلىاًلطلسيكونحين
جز-خرةشبهفيوخلنفة،رومافيامبراطوريحكمهاالولايةمرتبة

اجيوسياسامىدحطلم1ا!حصن!ذا)ع؟".الاستانةفيوخاقان،العرب

بقرةمصراتخنوامستغلونوهم،والرومانكالفرسغزاةفالعرب

معاوفشفيقمكرجا!ت?خاكحوزةفيدخولهامنالرغموعلى*مممننجبرهماتخلماكماحلوبا

العرب!واهلهامنالولاةيظلمهالهااشقلاللاولايةاصنحت!دالاسلام

العيسىسليمانعربيةقحائد.وسلامصبرفيالحضارةبناءيواصلونالطدحينالثسبافراد

لحسور1عد3صلاىلزد.ا!اتغذالاغرابةفلاودذدن،العربتجاهالكاتبمنطقهوهذا
.ـ.-ىمدىسهيوانما،المصريةالحضارةبنامفياساسياركناالعربيةالحضادة

لأ-.م.كلياالحمابمناسقاطهالكالبيستطعلمالاخرىالعواملمنعامل

خجازيالمعردعبذاحمذردبلامدينه-با-قاواهـجابمعروف-بهاالكا"لبفاغنزازالغربيةالحضارةاما

الغربيةوالحضادةبمصرالمسمىالفصلفيواضحوالفكزيةالروحية

*دابدار.الكنل!من99صفحة

اً"23ص.-ب-بروتللحضارةوالروجةالفكريةبالاسساعجابهالكا-قبعلىلانعيبنحن

اصسبحصتىعدا.عماشغلهحباالحضارةلهذءحبهولكنالغربية

كا"



فانيثجاههانتغابىاننحاولحقائقلناكلكشفلانهامشوقةفصةلبطو،تملحمةالمؤلفرسمهانبمد*نرمانمموهلىالشعبهذاعالا.

فعلتهماومذا.واحدةدتالكتابيؤاوالئالؤاءبعضاناطن.وكفاحهالشعبهذا

بالكافاًورلماالتيالافكارلك!رةدلكنالفهمفيلعجزذلكيكنولمالخالديابراهيمم!مد

،؟القادكلبمءيجعلمماالخروجوتحاولتتزاحمافكارهتجداذمؤلفهفي-..ء-

؟ادالافكاراحدىملىفكرهبنركيزينداانمااذالمازلىمنلوأمة

.اخرىواسعةافافىوعبربسرع!ةبهينطلقحىالمؤلفاودثما.وو

زكيانيسعرفوافدالقراءفانناجحهفصةكونهاحيثمناًما

ناهداكنابهفييحاولىايضاقاصى*نهووهابادماهترجماحسنالسج!بن

طريقدعنالأالعربياًلقارىءيعر!هلمجديدامنعىالعربيبالفكرينحو

بافكاراًدشديدالكاتببتأئريصىالقصةيقرااذالمرءوان.الراجمحىمنزكيانيستاليفمنقصة

الاولدالثانيعنىينحوانهاذ.ونيتشهوروستويفسكيكافكامنكليروت-الحياةمكنبةدارنشر

التفو!محاولتهفياًلنالثومنحيالبشريةالنفسغورسبرمحاولتهفي.،

تزويقاكلماتهلتزويقالوقتمنمتسعالايجدولهذا0.كانسانذاتهعلىنفىاتألمادربم!لاحنزكيلانيسالسحينلقصةقراهتيعند

مللكلمالشعوتحرلممعناائهوبالكننحمهذمنالكايحعلهاشاتمم!عاابمرفتمسملإلحسطسعياشعرنياجنانطلاراساطرباحدىيسمععنمماالمرءينتابالليالشعور

مننستشففاننامعانيهالمسخالساخرةومحاوتهالصخاتبعضفبمغريبشبهلبلورتهالسجينتحطيمففي..القمقممنسليمانالنبي

....احمعايكسرثمدعورمدىمحبسهفيتظلالنيللقمقمالجنبتحطيم

لاد-.المعاطعاحدفيقولهفيخى..شاعريهروحاكلهذلدوراءويرمتلكالفضاءيملأعاتياجباراعملاقاعقالهمنالجنفينطلقالقمقم

اخرىمقاطعالثلاتال!لماتهذهبمدوضمهلم..عاء..هواء..هـراتجاهحقيياقزما..قزماسكوفشعور.لهويجسمالمرءكيلق

مدلكولقلمالذك!ربولحيطلانحدلطبيعةيبرجتيبدالشرنلثيجعلكالمعالحبىئينجحلابكمعنىعقاليامنالسجبنذاتاطلقالمؤلفاننجدوهكذا.المنطلقالمملاد

.مجرتا!!ووتجسمتالتيالحظيقةا.فنالهلع..والرعببالهلعازاصانثعروجعلنا

بينكماالحبيسةز،اتنا..عجردةنحنذزاتناحقيقة...امامنا

بالرغمانهاذ.كقاعىالكاتبتجاءالشعورنفسالقاريءويتملكيخاءلونيهفحسلهالئسجناءكانبينما"-13ص-قولهفيالمؤلف

لانرىاذالمالموفالكلاسيكيالقصعيالاطالىحدردعنبقصتهخروجهمنهذايرقولسجنهبانسرلىموكأشه؟اخرجمميفيتسا!هوممان-لخلت

علىتبقىيجحلكولكنهونهايةوازمةمرضمنالاخرىللقصعيمافيها."بالسجئالاخرينعلىوحكمخلاصهوجدوقد

عرضهمنبالرغمونهايةواؤمةمقمعهفيهالانفصةبكونهااحساسك.

بالطابعمحتصةبقيتوبهذا.عليهاعتشاعماتختلفبصورةللامركونهاعنرغماوص.السجينقصةاقراواناالافكارهذهواتتنيلق!

بالرغمممناويعيشبينناموجودشخصازمةتعالملانهاالقصصي......،مححرحير.0.5.مر......................

الحاجزهذا0.وعالمنالحالمهبينالمنظودلخيرالزجاجيالحاجزوجودمن

الليبعالمنااللاقناببةالسجينعوالمعزجوبذلكالمؤلفحطمهالذي

اماتببكونالسجينيطالعوهوالقالبىءيدسناحيةوهنالك..نممشه:حديثاصلو

التيالحيةالصورفيالازمةهن!وتتضح..ف!يةاؤمةمنيعاني

ويأتيمنظورةنميرقمم"الىيرتفعتراءفحمنا..قصتهفياوردما

الايامامنيومفيالبشريةستمحو-."92ص"جديمظبافكار!5"ص

منفىسعوسهذغفوتإلهاواوتنتنهالمينعسهالىفتجد!انهالسح!المسكرأصفوسعاصسغسخورص.-ا فيالعادبم!الم!سوىاًلىبسرعةفيهبطيعودلماًلح..الصعحات

وصفهفيالكنا!بقيةلهاتىعماتختلفلابصورويراتيناالقصعيالسرد

.-رأ-3

الفكرةهذءاناذبالخرالىالبشرعلاقةلفكرةهرفهفيوكذلكالمرأة

الشرعندالقطيعلغريزةبحثهمفيالفربيونالكناباليهاسبقهقد

الىالاشارةنجبرمنالكلأ-قبلموددماالتيالاخرىالافكاربعضوكذلك

مرتين.مجراهاالىلالعودالنهريا.-.ممقولهمقتبسةكونها

فيهوصلاذالقصةمنالسابعالفصلعلىاعلقاناودالانتهاءوقبلاراهبهأليبقلم.*

فيوجبران"زرإدشت"فينيتشهالااليهايسبقهلمقمةالىالكاتب

جبله.الىالكاتبلهارادهالنيالسجينصعودبانتحساذ"نبيه"

ارتقاهاالتيالقمةالىالصعودنذ!هوولتهفياكنشنهااننيقمتهاوتبزغجديدةروائيةموهبة

.الصعودكجربةواختلفتالسرراختلفوانالسابقان

ططريحيس!بغ!ا!الحديثالعربيالادبسماءفي

!**-ص.-+-*يلأدابدار.سلى375س.لر2..طثمح

ص!**

عم-سي..حىه!ممرعمىعحمحيي3سسى.
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"تا-صىسى-------ت-تسمح!-تورسصمىضى!ه!تص!هاء--
ا،ابم!رصصصا

اأ555ل!تثفىلو!ما.ا
.. مه---ص

تملشادر.قصهلمح!صبا!برجم!
اء.ءه

!صصصلمج!ا:كأجمص
حمسىءحمسىحمسىعسىصسه--محسى"!سه"محى---!مس-ا----لا

النيت،عنياردةعثرةخمساوعثرمسافةيبعدالذجمي،السياجباب!وافعبايحاولوهواخلاعيرنةفيهالطيفةالرجللهجةكانت

حد.دلدىصنعتالتي،الصدئةمفاصله!رسلتبمنايةالندفغجذعء/!(لرجلجلي.-قولانمايربيوفحانالاقلعلىساعة

العناية..نلكرغمالمعتادصر-سها،القريةالمتسخهالمبتيةقبعتهيخلعاندونالمنزلبخابقربعرإضشجرة

"!المكانيفارصواانلهمالافضلامن"يابعوهـوالارضفييحدفىومعى.الثمنالرخيعيالليادمنالمصنوعة

اًلاسبابيوضحانلورااننوفاةوزوجتهاًريفالوسيمونابنحاوللقد.حديثه

تم.ضجيعفييننعثكانصوتهولكن.ساعةنصفمنما!قربخلالوفوص"ار!فالو""بمونابنانه.حسنةممرفةيعرفهجوانكان

.جواننظرفيمعقدادوماكانوبالسياسةبالسلطةمايتعلقكلانيكنلماحداولكن.الثرسةبطباعهحداثنهمنذسهروفوهو.لورا

انهرئم.بوضوحويتفهمهذلكيعركيكنلماريفالموسيمونابنحتىالقربةفيالقداسوال!د*"لاصدقاءالانعنهمايشاعيفعلقدانهليتصور

.القلرةاعمالهاويمارسالسلطاتكعيعملالاناصبحمن":لهيقولالانهوها،ولكن،ذلككلجوانيصدلى!م.تلك

هنامنلاخراجناسياتونبانيمقاللقد،ال!م!+هذا":جوانقال."هنامنترتحلانالافضل

اسبوء"خلالنرتحللماذافلمجواناعا،الادضعنناظريهيرفعاندونذلكيرددومضى

يقتلونا"انعليهم":كارمناجابته.جوابايحر

الكابة.منقناعوجههكساوقدجواناجابها"ماقلتههذا"واءا!،وانبعثغزيربمطرتنذركثيفةنجوموبدت،يبنئالنههاركان

ذراعيهحابينابنهاتحتضئالمطبخالىكارمنوذهنتالاثنانصمتخفراءحقول،الحقولالىالمزائرقبعةعبربناظريهجوانوسرح،حارا

.المنزلقبالةفيكشجرةوتسمروحيداجوانبقيحينفيئمشاحية.-انعةف!راءثانيةخضراءثمناضجةصفزاًءثم،صفراءثم

ببيتالسلطةتهتملانكافسبيلهناكيب!دولمفقيرةالمنطقةكانتيرىاًن*مكنهحيث،يقفحيتمنلطيفايبدوالواديمنظركان

..لهم؟لنسنةاهميةايةتشكللاانها.بهالمحيطة.والحقولجوان..الريحمعتتماوجالخغراءالسنابلرؤوس

للخضارحديقة،النطاطامناكوامبعض،للحنطةصغيرةاحواض؟"هنالدمن":لهقائلةالمطبخمنواض!حازوبخهصوتوعلا

كارمن،تقولكمالملهشكرا،الجدولىوهذا،صغيرماءجدولي!رقها.يجبلمجوإنولكن

مىوالثيتاءا.هيرتاثوسمن،حقااللذين!العذبةالمياهمنيأتبمقطمةإهـاعبالزائرومض.ا!راسإمطظيءجالهامازالالزا،ركان

.فمرةيكونوانبيتايكونانبينويضغط*ابالاخرىمايداعبثمالمغبرحذائهمنبفردةالمطينمنصغيرة

!اكاًلنقودعنتعوفبهانالسلطاتعلىان،خاطرلجوانوطرا:الةولالىوعاد.التربةمعويريسطهابمناية

اذاالمتعفن،اولءخزاًنوليصنحالمطنخليبنيخلتسنينمنذاتدانها"ترتحلانالمستحسنمن"

شبمونابنانجرءمايصدوهل!ولكن.المنزلعلىالاستيلاءادادواما3-م)ء:ب!ر4جوانايهونظر.المرةهذ.فيراسهرفعقدكان

فيبصوتهادلىلقد،اجل+..يرتحلواانعليهمان،ادإفالوكعب!،اًلىتبغاوراقلونفيتبدواناللتينعينيهع!دافيما،اباهيشبه

لجانببعضأيفعللممن؟ذلكفيماذا،ولكن،الاخيرةالانتخابات"ام!

نابدفلاوديةغيرمشاعرايةلمههنالى.لكنولم،الاخرللجانبوبعض"؟هناكمن"ةقائلةقربمنزوجتهصوتواتى

خاسو.واخرمنتصرجانبهنالكيكونوه!الاماميالرواؤعلىيطللذياًبالبابواقفةكارمنبدتثمومن

لا!ولكن،يخيفنيانيحاولكائ":وقالخاةتةضحكةجواناطلقمصدونفضاثجرةجذععنالرجلنهض.ذراعيهابينطفلهاتحمل

."قصدماهؤاإ*نرمشعره!!اقبمتهخلعثموممن،اونوماتيكيةبصورةيديهباح!ىبنطاله

فبعضغريبشبمءهنالركان،اسبوعمنذالبلدةفيكانحينوذكريبدوكان.سبيلهاخليىأنماالمقبعةتحتمنوقفززيرخيااسودلمغليظه

نافيباسلا،بنهفيتهمالىبالاضافةعصايحملونالبوليسرجال.بعيدعهدمنذيمسهلممشطاكأن

يحملانيرعبهكان.ماحيرءهذاأالعصالم،ولكن،بندقيةيحملموا."كارمنالشدةايتهاصباحاأسعت":اًلزائرقال

.يدهفيعصاالقانونذلكنعو"قيفياناملهيرغرسانيريدكأنماامهعنقيداعبالطفلكان

رولمميولودونمحلاصحابرفضحينحولهغريبالهمابالاحظوقد،-ليبيتغذىمانرالوهوبعدعمرهمنالثانيالشهرفيانه،العنق

النفطراىولكنه.نفدقدالنفطانلهقالوا،ن!ايبيعوءانلينارز.اًلملونالصو!منفنسض!ثوباويرتم!ثبامه

الزجاجصناك،الىالقمععبرالاسودالخزانمنمشعاغليظاينسابومرت.الزائرع!الضيقيثموكانحينفيبصمتجوانوقف

.النقورررادخلفف!5خلالومن،الريفسكونسوىفيها*شعيكنلمصامتةلحظات

متجهم.بوجه!وميولولونقابلهانبعدشفةببنتجوانينيسلماما،ا.تنوعالخقيالضجيجذليك،الطبيعةضجيعيننعثاًلس!ون

.مخلويممطمعال!ميخباللانفيرغبةلديهتكئلم!انجوانانالا،الكالحالصباحمعتجاوبفييخفقفكانالوالكب

يكنولمم،السوقحوليطوفونالبوليسرجالمناربعةهنالككان0"قريبعماستبنئالشمىولكن":يفكر

الواح،لملطبخفظريةانجبة،اشياءبضعةاشترى،كثيروناناسهناك.."ذاهبانني،حسنا":الزائرقال

الةازلينمنقليلاليبتاعالصيدليةالىذهب"حومن.وحداًعصابونفلميتحدقصافةتقفكارمنكانتحينفي.،الرجلانتصافح

غب!ةفيهاقىبلهبالصيدليةصاحببنفادسوسأله.والقطنالمعطرناحي-ةببطءمىثمواست!ارثانيةقبعه4الزائرارتدى،زوجها
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يخهوالثانياما،احدهمااريفالوكان.الفورعلبىجوانعرفهمارجدنأبصرطريقكفيشيميصادفكالم":قائلاوغموض

اليدلية.فيجوانصادفهانسبقالمذيالعصاذوالبويىرجليلتزآانبنفادسلهاومأحينببجببفمهبفتحيهمجوانكان

زيارتهمنذيوماعشراثنامرلقد.اريفالوانذارصدر،اذنخب!،اًرإظلوسيمونابنوتبمهاًلبوليسرجالاحددخل.الصمت

له:قالىلقد.لهايبتننكانكمااًلامورجرتوقد،اًلانجبرةبينمادففادلي!وجهلشحببعصاهالخشبيالنقودعدادالبوليسدجل

نجترهوهداان،اسبوعخلالالمكاننحادر..اسبوعخلال".جوانطلبهاالتيالالثاءاعدادفييسرعكان

"إ...والا..ماتفعله؟-"هنايجريماذا":البوليسرجلتسامل

.المرةهذءفيالقانونومعهاذناريفالوهوهذا!-لمنهير!موكأنايهنظرانهالا،جوانعرلىقداريذالوكان

هني!ربكانبينماالى"واءفياخرنارياعياراالبوليىرجلاطلق!ما11*تاروال!للاجابةوقتابنفادسيعطفلمالبويىرجلاماا.قط

هـذامناك!رلىتسمغ"لا!كذلكاليسةلطيفصوت":ولمحالجوان-:لهقائلابنطالهجانبعلىعصاهيجركوهوجوان

؟"ذلكتفر!هل.ا(كانهداتفادرر.ااذاالوقتهذامثلفيغدا"!المصاةاولئكاحدائنانت"

الرفيمش"القمجسنايلناحيهوصوبمسدسهزنادعلىضغطثمؤ"ت.ر:وراد!طوجهشاناللخطةتلكفيشحبجوانوجهانلابد

ينظراندونالراًسخافىضاريفالووقف.الموقفبطرافةنفسهليمتعلا.ملك،ؤ،والبوليسرجليصفعاًنيودكان.إطرقبداقلبهانشعر

الامر.لىتسننطعمرعةاتتاتيكارمناوجوانالىهـنقل.لايبتاعمسالماانسانايعترضانفيالحق،بوببسرجلبكونه

ارتحلالمكانغادد.عادلاانذارااعطيتلقد":اًلبوليسرجلتابعا،ررهيراط:"رمامخلوؤايؤذيولاالصجدببهمنوالقطنالمعطرالفازلين

."بسرعةهناءن.الصورة

تلكفي،ومضاًدإة،لوذراعوتأبطببتهفيمسدسهوفعثمؤلمرإ-ايرورطنءـو،امهتاةااًحدانه!اجل":اًدإهالوشبمونابنقال

بررائحىةمثبمةكانمتالبوبيسرجلازفاساًنجوانادركاللحظة"اسبجاستر،سدربفي،هنامن

.ا)-رانديالؤمبرةال!يةالمصاعلىعيئاهتسمرتكمامكانهفيجوانتسمر

جارري،شرإط!ءلقحيث5لاطرفاحدفيئقبللمصاكان.امقداذات

كان.والطفلوكارمنجوان،والثانوناريفالو.واجبهكلاًدى.ارومات!يزم14تورمتوكأنمانخممابمت-بنفىطويلكأصبع،دهـت

والخشباـجافااًلقبظاحتراققرقعةمعبسهولةيحرقالبيتلىرجهمهمبينمااًل!سكرإةالم!الزةقماشعلىتصرالمعامضث

اًلقديم.والائاثالصلب.مئوعداالبولي!ظ

الشمالمنيهبالمذبالنسيمومفىثلاثربمااوسعاعتانومضت."اعرفهانني،منهمالهادئيناحدولكنه،اجل":اًديفالوقال

.السوق)برمفيىزه!الناستجمعالقريةراحةوفي.اللهبوبتلقفجراء"جميماان!!،ذلكفيسئرى،سنرى":الببليسرجلاجاب

بيوميتللدالمصاذوالبوليسرجلووقف،ضخمةرومانيةشمعةرةوددمنهـ:ايكونلن":وتابع4تههماًدتامةوجههعلىوارتسمت

ومنبلا-تمتاعاالادبعةالبوليسرجالرفاقهمناكركان.العمر"جم!اهدا.إوانت؟!بنفاررى.ا"تسمعهل.!امانهذاءاـ!

ادرجاًمادت!لز!ماكتئرزجوانكاناذافيماليشهداتىالذيفالوارعدادفوقمناللفةاكقط.يجفحلقهانجوانوشعر،خرجا

.العصاةعدادؤ!ىا!ثترساثمنوهي،كنتافوسواربعينخمسعنجيهفيوبحثالنقود

اًمفراروجبوءلاترتجفانمالزالانيداءكلألتالذيبنفادساًودعثم

.البلدةالىعودتهمعندلينارزمخزنلدىالبوليسرجالتوقف.مفاجيءتشنحاءترا.كأنظوشحوب

الحنطة.اكياسعلىكاسلبتاسترخىجيثهنالرالبلديةد-ظكانوتذكر.ارلفالوشيمونابنشخصفى*نلتهد.هـاذناجاءأةف

"؟*مورجرتيهف":تساملحقا.!عيئاب.لوابنهإكنولم،مدإقهكاناًربفالوشبمونانجوان

."السيادةياصاحب،تودكما":راحتصارفالو1اًراجاب،لكن.السببا!،لآلمسمولهفبماوقيخمثالبلدةفييطو!انلهيحلوكان

"؟امانغادرو!مارتنيز،انهل":البلديهرئيستساءل،السههطةفىومملالهيوالامربتضحو!؟الا!اليهلهدهـ.الذيما

ومكثاييتابوابالاحمقاغلقدقد!كلا":البوديسرجلهاجابير(زشهانمنذ؟دسدطةطامرتياصبحاله3رخرسمبةبزةلابرتديودكنه

."نضيمهوقتلد.خايكقلم..ذلك؟هـركانك.داخلهثبىالبلدبةرف-ا،مكتبلاابارعانهالمدهضهفىلنالساولقولبل.*مور

القمع4-ء-الظهـءالىانالتة00،قطرةقطرةتاا!النةط-ىومضويميز..ماكانههدا،مخبرانه.البوليسرجالمعاًلشرابويتعا!

منبف!مة:ترجمة.اًلزجاجةالى.منهافراسخخمسةبعدوعلىالمنطقةفيمنكلعرفانهذلكفي

هـءم!سحىهه،ء!مم88،8،8،هـههههـههـءهءهـهـههـهس01جدهودأبسيموناي!ديبالمنطقةهذ.فيولدلقد؟لايشلولم

بل؟جوانممهثلالقنمينعاريالقريهمدرسةالىئعبوأرلايفعللم

جثالمنطقةفيويتجول"هـرسةمنيهربان،مثله،لهيحلووكان

هنايعملونالذينالماجوردنوالعمالوالمستاجرينالمالكيناسماءعرفط

ادبيةلراًساثواستقراًللبادمنمصنوعةوقبعةحذاءولبس!بانالى،و.ضاك

المنطقة.في

الاواًبدارعئشوراسمش.جوانوتبعهاالطلقاتصوتعلىا-تقظمناولكارمنكالت

ا)غرفلآماثاث،داحيثيبنئقهـبدأالنهارو؟ان،يبكيالطفلبهـأثم

صبمىطدينلحيىوانسثا!كلهررقيقز،رألىاثهمنيقفزكانبينمالآاللحظتلكفيالوقتيقدرانحاول.وافحا

.؟..تقريباالخامسةالان"ساعةانلاثلمث

مئمورمحم!للدكوراسنا.ط!ديثليصقي!تلاأهـنجواناتنىحيناوةاهذهفيروشبوكانتالطلقأتكررت

.أفىاذناصابلقد.البابنحواسرعثمحزاعهوثبتبنطالهارتداء

.11115اًلحقولعلى،الفضيضومماترسلبداتقدالسماءكانت.الوقتتقدير

لئرشعميلمجاءلمبرقةلثرشافةزغةلىأ!وم-اهداشكون،الخامسةانها،نعم)ء:تفكيردونلنفسهوقال

لطيفا.

-،*،?ع!*مهسععيععمسع*حعم**م!ء!ي-،.حىودقدم،/بخلءنهناكانالخارجيةالبوابةمفاصلصريرواعلن
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"----7--"-!ه

ص.ماا!!إس!.بىفي
!-:"--.-!+م!!.ب.ا:...ى.ة

فيحربيامر(سلاوكان،ايطالياالىوساقر،الحربفيشارل!ثم

كلىهذلكفيوبو،جراحبعدهامبيب0حيثالاسبانية.اًلثورةاثناءح

...الثيرانمصارعةويشاهدالعالميكتشف

تزالوما"الاولىروايتهصدرت،عمرهمنالعشرينوفي

حيثمن،الروائييلادبفيجديدةصفحةفقلبت"تشرفىالشمسه!غواياًرنست

مدرلسةويكوناؤرهنجركهمنغوابماؤاخذ،والصردالوصفطريقة

الثديد،الممقس،التعبرفيالبساطةميزاتهااهممنجديرهةالمعروفالايركيالكانبالرةامحلنت،الشهرهذامطلعفي

همنغوايادبفينجدمن8وىوا.الايجازوقوةاًلاسلوبوروعة."بندقتهينظفكاقبينماخطانفس!هقتلافه)ءهمنغوافيادنست

ينظرون"وابطاله.المئامرةوروحوالحريةوالشجاعةالرجولةتمجيدكميرونوشك،ايى؟فىهذهل"9كثيرةفهامالىةعلاماتئارت.وفد

واجمل.الرمادطعمافواهكلوفي"يتحركونوهمائفسهمالى.كببرةوتبريراتتعبيلاتلشكوكهـم!وار؟مسوا،إةالرواصهدلىفي

عهدمناقياءب!لذاتحياتهقمصترويانهاهورواياتهفيماتصورسابقءنانتحرؤدهمنغواياًقإؤكدونليعض"-ممب3و

وداع)الكبرىالحرببعهدومرورا(ادامسينجكقصص)المراهقةطس!باك!تلكالحججاًروىوكازت.خطأنقسهإقيةلىوا*،وتصميم

(الاجراستقرعلمنااسبانياحربص!(كببمانجار،وثلوبمللسلاج،،مخ!لفةلام2منالاخيرتينالسنتبئفىابانيكانهـ.خغوايانالى

ناحتى"الاشجارونحوالئهرعبر"فينيسيافيالغرامياتوآخرامصاالبهبالئسبةكافت،ارو،تشلىفيطوإلمةاساىبعفه-ىوانه

م؟لفاته؟امصياته:إنجضلهمنغوايكانايهما:ليتساءلالقادىءوحطج!4اررضمرةورحلاتاتدفقهاصءواتهاًلىدا)خظر،،لمطافىلا

بينهما،كلدهشاتعادلاهنادانالحق؟الاخرىمنانجحكانتوايهماوتبعا.0.والبحراصهـوالشمسوااءروجواا)سصةرالىةالمش!دبر!

استعهصالوالى،منهماكللحدودالدقيقالوعيالىشكبلامردءولا،يرتاعانولا،إشيخانولأ،إمرضاًنبص؟مللمرانه،لذلك

بينهما.متساويا-صالحاتعملااساوقتايكوثانوعرفطا-تطاعالذياًلوحهداًلكاؤن".إ*ونانءن.،كفاًن

لذة"اصلمن91إ8عامالجنديةفيهمنغوابمرانغرطوقدفىالفرذسيالكاتبقالكم،".همنغواي:والضراءالسراءفي

وهذا.يقولكانكمااوديموقراًطيةعنالدفاعاجلومن"القتال0)1(دومور

المشاركةوالىالجمهور،لأاسبانيالصالحالنضهالالىايضادعاءماجسييمةخسارةاختفاء.فأن،همنغوابم!موتامرمن،بمنومهما

كاتبا،الاسبابهذءاجلمن،اعتهبارءيمكنفهل.فرنساتحربرفي.وجوههالمعمناليومبخبراًلذيكما3الابرللادب

يبموالليائظلمفدقطيحاربلمهمنغوايانالواقع؟ملتزماالسادسةفيبعدوهوالشهرةإ"؟سببدأهمضغوايانوالوإقع

وسطيبةالكلالثودة0قاشهوحين،المتحدةالولاياتمرافقمنكثيرفيصهبرحلاتبعدةذ؟مقدوكانلاالعشرلنببلغولم.عمرهمنعشرة

...مرلعاصمتاالتزم،الثانيوطنهاصبحتقدكانتبلاد.الصحففيوحرر،كببرةحطوةعنفهنولقيالنساءوعاشرورياضة

عندوتلتقيتتجمعمؤلفالهتتضمنهاالتيالافكارمعطمانعلى-،

هذاًضدالصراع،الكبرى*نسانمشكةض!النبيل1الصراععول.583العدد،أ"وبسرفماشر-فرانس"مجلةراصع)1(*

اجملولعل.الموتضدالصراع،نهايرتهعئدههمنغوايلقيالذي؟؟!!دء!!.ش.!ىئجب!*،؟ءجح-*!-في07-ى-أدس-ىلا-

مؤلفاتهيالموتهوضوعتتناولا(تيايةالماب*دااروعفيالمؤلفاتبرةإلا.د--قيخ--يرفيش.يم+عس-حلا:*خكاى-؟؟؟!-*!-.لاء

."الظهربعدمات"ائةروصاحببمىتءلى!!سأ!!!؟؟!/!غ-.-.

قى!تظ--+-*-؟.شأ!غ

كا!-ير2قي-بم!-

سببليندوط!!ءممد!--؟+-لأ

-!-لا،-.(--خلأ

سيلينفردينانلويسالمعروفالكابالماضيالشهرفيماتى!.ء"ليم-!،بر".*.-ى-

فيهفيحرز،*دبالىليئعزفالطبمهنةتركاللعيهـول"ه!.ئمفيظ؟-اد.!"-"

المعاصرين.الفرنسيين*ربلاكبرمناليومليمتبرحتىباهرانجاحا!!!"-."-!

"الليالليلاخرفيرحلة"كتابهعلىغونكلدبجائزةسيلينفانروقدء.؟-!؟!..-

العنفدواياتاقوىاحدىويعتبرالمظلمو.*حساسبالياسيميض.قئ؟د-س!لم

سيلينموهبةالنظر-عنبعرف،لحياةاعبثيةمنالمستوحاةوالصاهةدير!.ا!-+-*-ءء.--ط!-!لا.--

النقاداجمعوقد0الصاررالتلقا!الطبيعي*سلوبيخصفيما.3"3-0؟:!!.!!!

الطبميةعلىتقومللتعبرجديتطريقةاكتشفا!لبإعلاانعلى؟-"!؟-؟في"!-خ!*-

والرهافة.و*نطجاموالتناغم

نفسهاالنزعةتبرز"بال!يئ-موت"الثاليةسيلينروايةوفي.---؟:؟!ء"بزء//

صدرتاقيالثالتة0روايتهولكن"اموئيةالحماقة"عنالتعيرفي؟!*ص!ح!--ص-

الى،نقمةعنمحسفلا"قتلاجلمنترهات"بعنوان3791عامأء-!03
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3،!قصبخأ!.عاا!ماممفما-!هـ!ماصلى

فالمشاهد.بعينهاالبطالةواوقات!ذاتهاًلخمروشرب،نفسهاالعابرةكابم-ا--401!-!--؟س

سإفانوفرانسواز.ج!يدا.نطورأاوبروزايحققوالموالابطال.1؟قي!ض!"!!+نجغ!؟ةفيد!33ل!م+!!!!-

انتقام،الزوجكبرة،الشربحانات:نفسهاالمغياربقطعتتوسل-.رفيط!!!،-ا-اأأ.!لم؟؟!كا6!-

الاميركيكالثرجمينموذحينالطال،الخالرةالكوكتيلحفلات،زوجته!\.-؟!ت،!!!ر

بة....7-ط!مم!به!وتج!ا

التيالنالهجةوالسيدةماتئىمجلةومحرر،بالئورستانياالمصاب--7"!!!كخني!قي-

منهميرقح!دالمدينالمسطحينوالاشخاصوالديكورات،بالرسمتهتمازو-

التيالاولىالبطلةبه.فحسكما"المضجر))و"الملل"شعورلبرار-أ!+/!إ.+

الظاهرةفيهامملمحلانه..نفسهاساغانفرانسوازكانتربماجإ-+401

الىالقراءهـؤلاءلحف!ماانوالواقع..0.لقح!صهاامتدادأ.المؤلفةا!"-ا-+،لى+؟اد جا.!يالعراءىيرار،-المسعبيالادبكلدماماحددد-الساعاله01

ذلك،عدامااما..وخفايا!،حيانهاا!رارفيتشركهمانهاهواًلمؤلفةس-3

2نتحدتاًلذينبالاشخ-اصفطتكقلمساغانا.،راالتمابهبدفيمكئنالأءكا

عنهم!تالذينواولئكنيوإو!ك.اوباريسالىتنعبو"،عضالسياسةكرءال،جما!ا،ااوافراسعابمضعلىبل،جملهاالمحياة

البطاقاتمنعأخوذةوالمشاهد،الذهنفيمهيأوناشخاعىهمانهخىجداًشدبةاليهودعرنققهكمانتوقد.وسواهمواليهود

...المبريديةص!رتثم.ىلهالشريوالجشوالغربفرنسااعداءيعتبر!حكان

المحلاتلناتخكيلمعبظلكماكلهيتباوراباهذطاالمالكت!ب،اليشخابقوصىساغانويمشطرمتفرنسابهريمةتنبأحيث"الجميلةطيةالا"و"الجثثمدرسة"له

..ال!دانمركفيو(سرالحربفيشاركوقد.الثافيةالحربفي

لا"الان))الايرم!!لبطل..بنجهم9-ماقتابهونوهم،.المصورة!لروحمغرضةنظرةآثارهالىيئظرونالمنقاداخذ،الحربوبعد

بفورةولانفسيبتحليلنرتبطفلاعيرته،اماغناه!لمناًلايعرفالماضيةالسنواتطوالسيلينوعاش،تضمهاالتيللساميةالمناهصة

وحن،"القلو!لرلد"فيلحدطلاعترافاتترت!طوانما،ح!..
............ماولكنه،التعذيباحساسصيةوكانالشعودهذاوطأءتحت

الالطابمما(يراسمهكنها،اةلدحدلمكنيسبمللكان!لعرنا!دالكفلمحممعطتينعرفممهركماسمودوعةالتعيرقوةحيثهنالادبيةالوجو.المعمنوجهايعتبريزال

..........عنيفاتعيواالمعاصرالبثبري"البؤس"عنعبرقدفهو.الة

والغهـ"والاد!التفأثلرلمادلذوساجساخلمهم.جوذرلمكوفلامانعرلعغتافيعنفغلمتاالابعونهمالمستشفياتوعنالمستعمراتحياةوعنالحرب.منفتحث،جدا
الممل،زوجهامن..

للعالمدؤيةخلققدكلهذلكفيوهو.الفقرةالاحياءبؤصوعن

علماسقاطاًلىوسواءسادترسبقوقد.واًلنفورالاشمئزاز.نير

3،!لا.لا،لانوعامنهاليجعلالروايةفياًلتقليديةوالشخصياتوالحبكةالنفس

ع"::؟-07!،"لا!.("هناتحنلماذا"عنوالبحث)اًلوحوردحولالغثيانالتاملمن

ترلآ!لأك!تن-!ء+!.

-!.لا!ب!!.*!--+7لاط.!ئبمس*بر،كا"-*.للنفورالمثرالبشري"الحيواى))كعرفاتوثراسة

"زو؟-+.صكا!!إ-ء؟-!-)----.كا--!!-واقيكشادهجدنهفيإعشاهىلااسلوباسيلينخلق،واًخبرا

+إ--!لأفي"-ج!:!!+.*.5ء.--*-:.ء.العاميةللتعايرواسننعماله

-طا+-!-في9؟لأة-.ىكيمد!،!-فيلآز،خ؟--ل!لأ--؟ء

-!!؟لا.لأ-في،-،*!!!!!،!،ب3لإخ.."الساغانيةالظاهرة"

.!-يء،7،!--.د-..؟!سإع.!!3.كأ

"**س،كا،!3-*-.يرعك!نر3!دىي!ب-إ

"زرزر3؟-!.:ولد"خ،حدواجا"الساحرةالغيوم"الاخبرةساغانفرانسوازروايةنالت

.اء!*.3.-عا!الجمهورافبالحيثمنالعالمفيالمؤلفينطليعةفييجعلهاكيرا

لاد!؟ئج:غ،خوث%*-!!!ووبخ!!*"+-.اًلفثمانينيوماعثرخمسةفيالروايةمنبيعوزرر.كتبهمقراءة

!لآإلم3!+-!لم!!!ك!!لا!-*-.مستمرةتزالما"الساغاليةالظاهرة"انيعنيوهذا،نسحة

لا."س!3!ع؟9!!خلا-؟"-م!3ك!لأ!!دفكان،الظاهرةهذهعنفيهشحدثمقالا"اولسرفاتودفراني"
مجلهمي852العددمىدومورعبمالمرسيكالماورومد

.--!..!ح-لاب.:؟.-س:!*.،-:فلههما

رزفي"-؟*-؟-!في

؟ممبم--ثلإ،""خور*شء).-"-6!?!في،-ان!يعي!افكان،"الموضة"ساءانفرانسوازاستوحتلقد"

!"!!لمج!-به!فييبهي!+-*د-*جح!بن!!لامن؟لرعم،الخفيفةالسريعةالقراءاتيفصلالذكيللمجتمع.فروفى

-!طفيسبم؟*؟!*د؟-حمل!-".بهااعجابهممنعبرواقدومورياكوسارتركاموان

إس!لأ!!!ج*ل!يخ!+لا!-+."-.مبتكرةبساغانخصائصافضلانالىالكاتبويلعب

لا-!!؟ض-،-!-!3.،لم؟،لأ!ء،كا؟!-؟س-ءح!ولألاتفنملاوهي،والمقرداتللفةتجسيطاالاالاسلوببساطة..ص
فلسسى

!!---زر؟--كا*،ع!ور:*!ص،؟!،ل!-!.!!..الكسولللقار!ءيرولىماوهذا،بالاوصافولاالنفس!بمبالتحليل

.03!لاكأ.*+":"كا،.ظ+/!*.!+(.!.مقاطعهنالكبل،الاولكتاببامنذالكتابةفيطريقتهاتتغ!ولم
!!لأ!-هـطفى!!في!؟؟

-؟-؟4ص-+7-:ل!!!خيمالالأ--لا.-"!-؟لالم.نعسهالمكاموبضم!لعسهاوضوعبافيهاالعباراتءتبديبرفها

"لأر"-بز-6!"فيبملأكا:-السربة"الغراءبهبات"هنانجدفنحن،يتغيروالمانفسهمو*شخاعى
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جماص.ااثقاممثأءفيالنمنثا!

لم!!في-رر!تجسدالىبهحاجةلا"جوهرا"لتصبحاختصرتقدوالحب

ء"!.ء،!لالإ،؟-!!.-انحقيقتهاعلىموعوفةالمواقفولاالاشخاصيلا":لموروقال

.ءد"-3ح"!-هبم*ء؟؟+خ-!*موممثلينمخرجاتنتظرسينماسيناريواتهيساغانفرانسوازروايات

فى؟-د.7ة؟بز-"-صع!+--؟-ة،-فييجدونفهمانفسهمالقواءءمالممثلونوهؤلاءالمغرجوهذا.لتحيا

رر؟،2..+صفئزر!.-ظ.--6!ص،لأ+-عدى*في-لانهميصدقونهلعالمعليهااننفقالتقليدية.الاشاراتالكننبهذه

*"د!؟"!؟أ؟في-36لا...!--------ءالويسكي،بسيطةبصورلهمتختصرهاناًلمؤلفةتعاولعالم،يجهلونه

*!--.-"خ-!؟..ة"؟-!-!*!*!د؟دكأ؟.الريتز،الشماليلشاطيءاً،امركا،الرسم،السنورسيارات

-*"!.لأ.خ32!؟-ح!-يزس5؟!!؟قي)قي؟1!علاماتانهاعلىهناتوردلاومي،.الاطرعلىرموزاهذهوليست

كاس؟.ء9!.+.!؟-ء!جرلا.--شثقيلةالحياةاعتنارفيوجيهةاسبابللقاريءكانولما.مريفعالم

.،!7.!!+ظجمءس-خفيهايئفقالت!الامسياتهذهيشتهيانالايسمهلافانه،كئيبة

البيسمىماوهذا:ثهرفيهويربحهماواحدةليلةفيالناس

وانحقااشخاصهاتصفانساكانفزاًنسواذفلتحاول.ترفيه

يراتويشيكاسولاضن!قتتح!ثوان،فكاهيةلوجغ!منالمواففعنتتحمث

-*لأ*اذاانها.والافبالالنجاحعاداها،فعلتاذااًنها:وهمومهارغباما

عشرةتنتظرانالىمضيرةاص!نحت،ا!مهمقرائهاعبىقطعت

العناصركلهاهذءكافت،والممالالفلاحيئوعالمالجنوبواكثافمبدعلكاتبطيبرقموهو،ءتاريالافعشرةيقراهاحتىاعوام

الاولى،اًلفنيةتجربتهمالمحدثئالايطالينالكنابمنحتالتيالرئيسيةوحسىالسهولهوعيبغرواوبوسفضلتالواقعفيولكنها.حقا

وبافيزفيتورينيامثالالسابقونكانواذا.الوحيدةترنوقد.القراءلجمهورالارضاء

لمفانهم،1591عامقنلآثارهمبعضكنبواقدوبراتولشومورافياانها!ال،ساغانروايات"!اخلافية"عنالكالب،تحدث

ا!حينشرالموبرافولينيبافيزانبل،-دالتصبمدالاباقبالجمراًواانيمكنمنثمةفليس.عارةتذكراتي*سنابلغيراخلاقيةلا

اتاص!.هظبعدالاتناجهما،حضارتناتمقسطجمحيحترمالنيالروائيالعالمهذايصممه

التاريخيةألقنرةاًلهذءالثقافيالوفعكانفكيفتقنصرفهي:واردةغيرنفسهاالجنسيةو:اًلقضية.المالولاسيما

الذبمياينودجمييطانيالاالناثرخدعاتهناتذكرانالمدلمنمماابعدالىالسينمائمنتوفد،لهاثوريةاهميةلااعمالعلى

-الآداًبعن(وكالفينووفينورينيبافيزبمساعمة)للجم!وركثفوبلاضافة.الجنسيةالعواطفتجسيدفيالرواياتهذهاليهنعنت

مجموعةونشر،والدراساتالرواياتميدانفي،المعاعرةالاسبمادةالحقيقةفيصياتيالتجريديةالانطلاقاتهذء،.فانذلكالى

الجديد.الادبيالجيليصدسهااني*ولىللاثارالمخصصة"جيتوني"يعوفهااًنماواصعباشقحياةيعشناللواقيالقارئاتلاحلامواسعة

كلسنوات!عفياًلاخوىوالموراينودىدار"اخرجمت"وقداعتبارهنيمكنلاللواشاالنساءاوالقنياتهؤلاءبهيحساًلذ!الضجر

"الانحطاطمكافحة"بدمموىظهورهمنمتقدالفاشيةكانتمالاالداخليةعراعاتهنفان.الاجتماكليالنظامعلىخطرةلحريةامثلة

وااوروب!فيكتبماكلثلائةاوطمينفيا!هوداستهلكوفدفي،اًلخلقية/الناحيةمنحقايزميماانغير.حيويةنتائ!تعقب

.0291عاممنذاًلمتحدةالولاياتصورتهإذايخرالملكلفيهالمبالغالتجاهلذلك،الرواياتمذه

الطابعهوالالمانذلك.قرانهامعظمعنهاتصر!اناوشكتالمؤلفة

لفيتوريني"بوليتكنيكو"هجلةعنايضاهناالتحدثويرنبغياًلىينتمونلاساغانفرانسوازو.اًبطال،العالمالىللانتماءالحقيقي

التيوالمجلاتوالصحف،اًلالبيةاًلنوادكمازدمادوعن،نفسهعطا،والمراةالرجلمنتطلبسعاتكلنحيابوكذلك.لعالماًهذا

اقبالاالايطاليونعليهااقنلالتيلجديدةاالثقافةاًتنشارشجعتتميزالتيميالانانيةوهذء.الانانيالعالممذامنتمامامنفيانججدء

ومنافستهااينودبميداربفضلسشوةالحركةعذهتزال-وما.شديدا".حرارةملالفاقديئ*شخاعىهؤلاءتمييزافضل

همه.م!ىوعتفيلرينسدار*!بزصيمثلمنساغانمسناتبتمدارمقالهالناذ!وينهي

طابعتحملاًنهاالثقافةهذءفيالنظرتلضالتيوالظاهرةيغذياانينبغياقىوال!رعةوالحيوية،والانواربالونوالتلاعب

سياسة"لذلكتغمووهي،الماركسيةاو"اليساريةالثقافة"وانما،المزايابهذهلراصاكجتنبلمساغانولكئ.اًخرىبموضوعات

الثقافةهذءرصانةيفسدماانغير.الخطوطواضحةولثقافيةمجموعةهي،الجميعفيهايشتر!"حقيقة"عنبتعبيرمااجتذبهم

والقصعيالرواياتكميةيتصوريكادلاالمرءلان.وغزارته.*تناجسرهةوعنالبحثعنعالمناتعرفان،الطردبمختلف.نحاولالتيالاكاذيب

الملامغ.متشابهانتاجوهو،0591عامحتهايطاليافيع!صرتانيملايبنان.قيمةاثراقبيانتاجلتف!مجهدكلوعناعمقصسياسية

،"جيتوني"سلسلةاهميةكقديرفيمغطنافيتورينييكنلمواذا.اخرىاشياءقراءةعنيغنيهمبديلاانناجهافيو.جمواسانحانقراء

معا!م.خالدةآثارادائماتضمالسلسلةهذءانيعنيلاذلكفان

وكالسولا-كالفينوبينهاالحلقةهذءمنخرجتكبيرةاسماءانذلكو!ا!ماا
وسوامم0وكانكوش-صا.م

السا-ةاًحتلانالاجنبيةالآدابهلىالاقبالمذانتيجةمنوكان.

تأخراسصءو!ا،وهمشوايمرومانوكافكاوبرويستجوشىامثالالحديثةالقصة!ىنكلة

اخطا،فيالايطانيالنقداوقعمما،اًلفاشيةالسياسةبسببشورهالم!

يتصور"اذفهو"الحديثةالرواية"و"*وروبيالمستوى"عنوافحةوالصراع،الشعبكملحمةوالم!ومة،الحربلمالفاشيةكانت

ناهيالايطاليللك!لببالنسنة"والحد!ةالجدة"درجاتارفعالن،والضغط*رهابومقاومة،والمستورالجمهوريهلصالحالسياسي
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جما.ص.امهفي!مامعئأ،!:مهه-5ا

اتجناهايمناكراسهمانهصحم!."الموضة"لمصادفاتووفقامفرغةدائرةفينفسهيحي!يانما،اوبرست!يسفرارملىيكتب

جديدةخطوةايةي!قلمولكنه،الجديدالايطالىالادبخلقفياخرذلكمليديكلواخر.المصطنعةيالحماساتدالاحظدال!آباتمن

يجدانهوالانء!اهمهالذ،والخطر.5،91عامعليهكاتمما-.لاببيوناتالعف،(،اًلاند"روايةلقيتهما

شيءوكل،خياليةمكننبةفيمحبوسا،اليدءلنذارغءسآذاتنفسههي،اننقلهدالاولطا!امىسةذلدعنينتيانالموسفومن

..ممود.6خاديخرج"الكنار)ءمنوطرقهامؤضوعاتهاتستمدالتى"*وروبيةالمم!سة"

لبراتولينيروايةاخرمنيجعلاتحاولالنفمذاان:ذلكهث!اليسىومن.الاخيصةالحر3فيلالرئيسيانتاجهمأانتجياالذين

الانتقاليمثلبانهووصفهرائعارمعسعااثرا،"معتيلو"بعنوانوهيالش!خمنيوذاتىامثالالفاكبفراءةمنالشديدبالمللالاحساس

بصرف،الروايةهذهانوالواقع.الواقعيةالىالجديتالواقعيةمنالنقدانبوالمغري..لإاًلشبابميغريفيوباترونيوالذوتوكسياًو

يخفقالنيتولينيبراكتبءمساويجميعتحمل،حسنافهاعنالنظرتصدرهاالتيألمسطحةالسفافاتنقد!لي!عديجرؤلماًلايطالى

،لهذ.للبؤسالعاطفبموتصوير.المفولكلوريةنزعتهمنالتحررفيالحسناتداح!دىلذلكتكونا!بدلا!لكئ..دبواهاموزانتاًيضا

ولا.كث!ةفجواتمن،وقيمتهاكثافتهاعلى،الروايةتشكوالاسبابتتخلصفنكي،الناثرينهؤلاءمثلالخالعالىكصصراطالياكانتفادا

ناالمؤسفومن،والتطورللتقمموقتامتسعابزاتولينيامامانشكالجمهورمرفوهكذاً،"الاوروبي"حلمهمتحقيقمنوتمضمنهم

مجلةمحرريوجميعساليناريالناقدلمجدءيعزفهاالتيالاناشيدتكون.وسيلوتيوبوزاتيومالابارتكوكيوليامثالالعالمي

..وتحقيقهاامكاناتهعنالبحثفيقخرهسثاة"كونتمنورانيو"موض!وعفنناولجميعامنهماذكىكانفقدمورافياالبرتواما

وكاسولا،وباسانيكالفينوفهمالشمالمدلىسةفي"ا!يار"اما.اوروباكنابيقل!مون.الذينالادباءجميععلىوتفوفيالرفي

بينهه،يفرقذلك-سوىماوكل،"بد"كتاللاانممالمششكةوصقنهمدلا!سيما،الجنوبيقالكتابذلآتاتيالاوروبيةالفئة!مقابل

الذينمينتاليوسيلفيوودافياوتياريبينهمالشباتمنجكلويتهعهمفيسبقوهماجداًدالهمانالاخرينطىهؤلاءوميزة.الصتليين

تارةيخفةون،واصراربهدوءالعماليةالحياةروايةكتابةيحاولونفرغشاومنهم،بهالكليوالاهتمامالجنوبعنالتحدثعلىالحرص

وصبرهـمهؤلاءبمواهبالوثوقوبالامكان.اخرىتارةوينجحونالسياسة"تركتوهنا.وغرامسكيوفيتورينيوكروتثهوبيراندللو

المستمر.وجممهموبونايركروسميراناليفيكارلواعمالفيبارزاأثرااليسارية"الثقافية

يضمواحدكنا!فياقاصمصهحمحكلفينوايتالموحمعوقد،البثركلأوالشقاءالبؤسشهودجميعاهؤلاءان.اورتيزمادياو،انا

......الاءلاراناًلمؤسفولكي.العميقاليأسصرخاتباعلادمكلقونوهم

تصويرالىالبؤلينزعةمن:،الجديدالايطاليالادبتياداتمختف............

مكؤبذلككل،رمزيةبقصعيانننرةالس!ةالى،و.المقاومةالحربليصكمابر(سهاوعلى،لالر.بلمليلههؤلاءاشاك!فياًلهامه

كلفينولغةوتمتاز.التعبير!لىكيبرةمقدرةصاحبهيملكباسلوب.ثهايبرليفيتوقفالمسيح"

:،وهوالماساةعلىمنهاعلال!انطباقااكروهيوالرهافةبالدقةاغرافه!(الىاًلاولألىبالدرجةمعزوانه؟الاخفاىهذاسببفما

مثدود.نينق!دماهتظلبينماالخيالما(-العدم"نمنابمنكاتبلالاجمالوبين،الفنتفسدالشالواضحةاًلاظلأقيةولزعتهمالنؤسوصففي

..واورليزسننرافاهولاء

تولدلاسلوبوالنظردقةانقصصهفيالانتباهييروما.الادضالىالجديدةالنز!اتاصحاببخايعذلكبعداليس!منوليس

منه!اخلال!دقبةهةولاوغيراكرنفسمهاالقصعيلبئهل!سيامنومرئ!يةبنبعثكليسهئبردعاناءوليس."مشترلةجو"قضيةميالقضيةولكن.موحدةمصرسةفي

أ،الشجرةعلىالواقفالنار!ث"بعنوا،هامة!وايةلطفينوعسرتدقداكثرالضجةهنيعملونالذينلكنابااولئكا.عنالتحمثهناالمقصود

خصامائرعلىالاشجاربينيميشانيقررقرويقصةيرويوفيهاالأ

فيوبرشارلن!شيءكلغصنهعلىمنيرىفص.نويهوبنبينهقام

كتبوقد.النهضةوعهداًلامبراطوريةعهدوفيالفرنسيةاًلثورة*ش3

قيمتها.عنويتحدثاليوايةعذء!ايدرسمقالاتعمةكازسسيزار!3."-د"!في7-؟خ

يمكنالذبميافئابةالىميلههوصفينويوجهاتيمئىافيو،لماظ*،طرءة؟كالا...7--

الوحيدسحرهاويكمن،لهاكبصةاهميةلاقصسكنابةالىيقودءاند..!؟.؟

ايضا.الئريلةوففى،المفنعةالتظصيلمن!ئة.أء
فيير!--

ألقصعىمنعدداكتباًلذيباسانيجيورجيويمائالفئةهذءوفيألأ-خخ8.لى-إ..-3!؟-"!9.ؤ.؟

كانواالذيناليهودمشكلاتبعضوتعالعالريفيبالتصوررالقصيرة3.!!

خجلاالايطاليينالكتاباشدفهوكاسولاكارلوواما.لناشيةاضحيةء-!لا-؟لى؟*لا

اقاحىتأمحتمثبملالابيميمامنهوهدشدبمحيةحجلإسدفف!هه!والرسبهيتضث!ىا:ء).ع!؟نرخ

وكتابه،كتابكلفيشيبكل!اكللانهكنلا،جر*.ولكنه..دكال!فيئو.+2

عنيتخلىاذ،تطورهفيهامامنعطفايعتبر"الجندي"الاخريخرجلاالذيفاداامييوكارلوامثالمن،الجيدةامتبمنيعملونمما

فهو.اللامحواضحةواقميةالىلينصرفووسيلةكموضوعالذكرىموقفمنهاليساريالنقديقفاًنالغر،بومن،الاودوبيالتقليدعن

ومحبةوتلقائيةبصدكريفيةمدينةفيجندكاغرامقصةيروكاكانتالذبم!للتعصباستمراراذلكفيانبدولا.والتأييدالتحبيذ

فوستووانا"."روايخةعنالقولوكذلكبةوالانس!انيةللانسانغريبةغرامسكيباسمشيءكلوتتناولش!+بكلوتبتشيءبكللتهتمتتخذه

الايطاليالاثبان،الشمالسرسةيخعىفيما،القولويمكنالساركيتعرلىابنق!اق.مربعيدفعلالورلأءليانكيرمن

الاوروبية.المدارلييقلدان!نبغنىتجعهخاصةبشضةيستقلمواهعلىيئقلها،حلهصلحواجزيضعانالوحيدهمهانلوكما
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ص.ماا!!إس!.بىفي
!-:"--.-!+م!!.ب.ا:...ى.ة

فيحربيامر(سلاوكان،ايطالياالىوساقر،الحربفيشارل!ثم

كلىهذلكفيوبو،جراحبعدهامبيب0حيثالاسبانية.اًلثورةاثناءح

...الثيرانمصارعةويشاهدالعالميكتشف

تزالوما"الاولىروايتهصدرت،عمرهمنالعشرينوفي

حيثمن،الروائييلادبفيجديدةصفحةفقلبت"تشرفىالشمسه!غواياًرنست

مدرلسةويكوناؤرهنجركهمنغوابماؤاخذ،والصردالوصفطريقة

الثديد،الممقس،التعبرفيالبساطةميزاتهااهممنجديرهةالمعروفالايركيالكانبالرةامحلنت،الشهرهذامطلعفي

همنغوايادبفينجدمن8وىوا.الايجازوقوةاًلاسلوبوروعة."بندقتهينظفكاقبينماخطانفس!هقتلافه)ءهمنغوافيادنست

ينظرون"وابطاله.المئامرةوروحوالحريةوالشجاعةالرجولةتمجيدكميرونوشك،ايى؟فىهذهل"9كثيرةفهامالىةعلاماتئارت.وفد

واجمل.الرمادطعمافواهكلوفي"يتحركونوهمائفسهمالى.كببرةوتبريراتتعبيلاتلشكوكهـم!وار؟مسوا،إةالرواصهدلىفي

عهدمناقياءب!لذاتحياتهقمصترويانهاهورواياتهفيماتصورسابقءنانتحرؤدهمنغواياًقإؤكدونليعض"-ممب3و

وداع)الكبرىالحرببعهدومرورا(ادامسينجكقصص)المراهقةطس!باك!تلكالحججاًروىوكازت.خطأنقسهإقيةلىوا*،وتصميم

(الاجراستقرعلمنااسبانياحربص!(كببمانجار،وثلوبمللسلاج،،مخ!لفةلام2منالاخيرتينالسنتبئفىابانيكانهـ.خغوايانالى

ناحتى"الاشجارونحوالئهرعبر"فينيسيافيالغرامياتوآخرامصاالبهبالئسبةكافت،ارو،تشلىفيطوإلمةاساىبعفه-ىوانه

م؟لفاته؟امصياته:إنجضلهمنغوايكانايهما:ليتساءلالقادىءوحطج!4اررضمرةورحلاتاتدفقهاصءواتهاًلىدا)خظر،،لمطافىلا

بينهما،كلدهشاتعادلاهنادانالحق؟الاخرىمنانجحكانتوايهماوتبعا.0.والبحراصهـوالشمسوااءروجواا)سصةرالىةالمش!دبر!

استعهصالوالى،منهماكللحدودالدقيقالوعيالىشكبلامردءولا،يرتاعانولا،إشيخانولأ،إمرضاًنبص؟مللمرانه،لذلك

بينهما.متساويا-صالحاتعملااساوقتايكوثانوعرفطا-تطاعالذياًلوحهداًلكاؤن".إ*ونانءن.،كفاًن

لذة"اصلمن91إ8عامالجنديةفيهمنغوابمرانغرطوقدفىالفرذسيالكاتبقالكم،".همنغواي:والضراءالسراءفي

وهذا.يقولكانكمااوديموقراًطيةعنالدفاعاجلومن"القتال0)1(دومور

المشاركةوالىالجمهور،لأاسبانيالصالحالنضهالالىايضادعاءماجسييمةخسارةاختفاء.فأن،همنغوابم!موتامرمن،بمنومهما

كاتبا،الاسبابهذءاجلمن،اعتهبارءيمكنفهل.فرنساتحربرفي.وجوههالمعمناليومبخبراًلذيكما3الابرللادب

يبموالليائظلمفدقطيحاربلمهمنغوايانالواقع؟ملتزماالسادسةفيبعدوهوالشهرةإ"؟سببدأهمضغوايانوالوإقع

وسطيبةالكلالثودة0قاشهوحين،المتحدةالولاياتمرافقمنكثيرفيصهبرحلاتبعدةذ؟مقدوكانلاالعشرلنببلغولم.عمرهمنعشرة

...مرلعاصمتاالتزم،الثانيوطنهاصبحتقدكانتبلاد.الصحففيوحرر،كببرةحطوةعنفهنولقيالنساءوعاشرورياضة

عندوتلتقيتتجمعمؤلفالهتتضمنهاالتيالافكارمعطمانعلى-،

هذاًضدالصراع،الكبرى*نسانمشكةض!النبيل1الصراععول.583العدد،أ"وبسرفماشر-فرانس"مجلةراصع)1(*

اجملولعل.الموتضدالصراع،نهايرتهعئدههمنغوايلقيالذي؟؟!!دء!!.ش.!ىئجب!*،؟ءجح-*!-في07-ى-أدس-ىلا-

مؤلفاتهيالموتهوضوعتتناولا(تيايةالماب*دااروعفيالمؤلفاتبرةإلا.د--قيخ--يرفيش.يم+عس-حلا:*خكاى-؟؟؟!-*!-.لاء

."الظهربعدمات"ائةروصاحببمىتءلى!!سأ!!!؟؟!/!غ-.-.

قى!تظ--+-*-؟.شأ!غ

كا!-ير2قي-بم!-

سببليندوط!!ءممد!--؟+-لأ

-!-لا،-.(--خلأ

سيلينفردينانلويسالمعروفالكابالماضيالشهرفيماتى!.ء"ليم-!،بر".*.-ى-

فيهفيحرز،*دبالىليئعزفالطبمهنةتركاللعيهـول"ه!.ئمفيظ؟-اد.!"-"

المعاصرين.الفرنسيين*ربلاكبرمناليومليمتبرحتىباهرانجاحا!!!"-."-!

"الليالليلاخرفيرحلة"كتابهعلىغونكلدبجائزةسيلينفانروقدء.؟-!؟!..-

العنفدواياتاقوىاحدىويعتبرالمظلمو.*حساسبالياسيميض.قئ؟د-س!لم

سيلينموهبةالنظر-عنبعرف،لحياةاعبثيةمنالمستوحاةوالصاهةدير!.ا!-+-*-ءء.--ط!-!لا.--

النقاداجمعوقد0الصاررالتلقا!الطبيعي*سلوبيخصفيما.3"3-0؟:!!.!!!

الطبميةعلىتقومللتعبرجديتطريقةاكتشفا!لبإعلاانعلى؟-"!؟-؟في"!-خ!*-

والرهافة.و*نطجاموالتناغم

نفسهاالنزعةتبرز"بال!يئ-موت"الثاليةسيلينروايةوفي.---؟:؟!ء"بزء//

صدرتاقيالثالتة0روايتهولكن"اموئيةالحماقة"عنالتعيرفي؟!*ص!ح!--ص-

الى،نقمةعنمحسفلا"قتلاجلمنترهات"بعنوان3791عامأء-!03
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3،!قصبخأ!.عاا!ماممفما-!هـ!ماصلى

فالمشاهد.بعينهاالبطالةواوقات!ذاتهاًلخمروشرب،نفسهاالعابرةكابم-ا--401!-!--؟س

سإفانوفرانسواز.ج!يدا.نطورأاوبروزايحققوالموالابطال.1؟قي!ض!"!!+نجغ!؟ةفيد!33ل!م+!!!!-

انتقام،الزوجكبرة،الشربحانات:نفسهاالمغياربقطعتتوسل-.رفيط!!!،-ا-اأأ.!لم؟؟!كا6!-

الاميركيكالثرجمينموذحينالطال،الخالرةالكوكتيلحفلات،زوجته!\.-؟!ت،!!!ر

بة....7-ط!مم!به!وتج!ا

التيالنالهجةوالسيدةماتئىمجلةومحرر،بالئورستانياالمصاب--7"!!!كخني!قي-

منهميرقح!دالمدينالمسطحينوالاشخاصوالديكورات،بالرسمتهتمازو-

التيالاولىالبطلةبه.فحسكما"المضجر))و"الملل"شعورلبرار-أ!+/!إ.+

الظاهرةفيهامملمحلانه..نفسهاساغانفرانسوازكانتربماجإ-+401

الىالقراءهـؤلاءلحف!ماانوالواقع..0.لقح!صهاامتدادأ.المؤلفةا!"-ا-+،لى+؟اد جا.!يالعراءىيرار،-المسعبيالادبكلدماماحددد-الساعاله01

ذلك،عدامااما..وخفايا!،حيانهاا!رارفيتشركهمانهاهواًلمؤلفةس-3

2نتحدتاًلذينبالاشخ-اصفطتكقلمساغانا.،راالتمابهبدفيمكئنالأءكا

عنهم!تالذينواولئكنيوإو!ك.اوباريسالىتنعبو"،عضالسياسةكرءال،جما!ا،ااوافراسعابمضعلىبل،جملهاالمحياة

البطاقاتمنعأخوذةوالمشاهد،الذهنفيمهيأوناشخاعىهمانهخىجداًشدبةاليهودعرنققهكمانتوقد.وسواهمواليهود

...المبريديةص!رتثم.ىلهالشريوالجشوالغربفرنسااعداءيعتبر!حكان

المحلاتلناتخكيلمعبظلكماكلهيتباوراباهذطاالمالكت!ب،اليشخابقوصىساغانويمشطرمتفرنسابهريمةتنبأحيث"الجميلةطيةالا"و"الجثثمدرسة"له

..ال!دانمركفيو(سرالحربفيشاركوقد.الثافيةالحربفي

لا"الان))الايرم!!لبطل..بنجهم9-ماقتابهونوهم،.المصورة!لروحمغرضةنظرةآثارهالىيئظرونالمنقاداخذ،الحربوبعد

بفورةولانفسيبتحليلنرتبطفلاعيرته،اماغناه!لمناًلايعرفالماضيةالسنواتطوالسيلينوعاش،تضمهاالتيللساميةالمناهصة

وحن،"القلو!لرلد"فيلحدطلاعترافاتترت!طوانما،ح!..
............ماولكنه،التعذيباحساسصيةوكانالشعودهذاوطأءتحت

الالطابمما(يراسمهكنها،اةلدحدلمكنيسبمللكان!لعرنا!دالكفلمحممعطتينعرفممهركماسمودوعةالتعيرقوةحيثهنالادبيةالوجو.المعمنوجهايعتبريزال

..........عنيفاتعيواالمعاصرالبثبري"البؤس"عنعبرقدفهو.الة

والغهـ"والاد!التفأثلرلمادلذوساجساخلمهم.جوذرلمكوفلامانعرلعغتافيعنفغلمتاالابعونهمالمستشفياتوعنالمستعمراتحياةوعنالحرب.منفتحث،جدا
الممل،زوجهامن..

للعالمدؤيةخلققدكلهذلكفيوهو.الفقرةالاحياءبؤصوعن

علماسقاطاًلىوسواءسادترسبقوقد.واًلنفورالاشمئزاز.نير

3،!لا.لا،لانوعامنهاليجعلالروايةفياًلتقليديةوالشخصياتوالحبكةالنفس

ع"::؟-07!،"لا!.("هناتحنلماذا"عنوالبحث)اًلوحوردحولالغثيانالتاملمن

ترلآ!لأك!تن-!ء+!.

-!.لا!ب!!.*!--+7لاط.!ئبمس*بر،كا"-*.للنفورالمثرالبشري"الحيواى))كعرفاتوثراسة

"زو؟-+.صكا!!إ-ء؟-!-)----.كا--!!-واقيكشادهجدنهفيإعشاهىلااسلوباسيلينخلق،واًخبرا

+إ--!لأفي"-ج!:!!+.*.5ء.--*-:.ء.العاميةللتعايرواسننعماله

-طا+-!-في9؟لأة-.ىكيمد!،!-فيلآز،خ؟--ل!لأ--؟ء

-!!؟لا.لأ-في،-،*!!!!!،!،ب3لإخ.."الساغانيةالظاهرة"

.!-يء،7،!--.د-..؟!سإع.!!3.كأ

"**س،كا،!3-*-.يرعك!نر3!دىي!ب-إ

"زرزر3؟-!.:ولد"خ،حدواجا"الساحرةالغيوم"الاخبرةساغانفرانسوازروايةنالت

.اء!*.3.-عا!الجمهورافبالحيثمنالعالمفيالمؤلفينطليعةفييجعلهاكيرا

لاد!؟ئج:غ،خوث%*-!!!ووبخ!!*"+-.اًلفثمانينيوماعثرخمسةفيالروايةمنبيعوزرر.كتبهمقراءة

!لآإلم3!+-!لم!!!ك!!لا!-*-.مستمرةتزالما"الساغاليةالظاهرة"انيعنيوهذا،نسحة

لا."س!3!ع؟9!!خلا-؟"-م!3ك!لأ!!دفكان،الظاهرةهذهعنفيهشحدثمقالا"اولسرفاتودفراني"
مجلهمي852العددمىدومورعبمالمرسيكالماورومد

.--!..!ح-لاب.:؟.-س:!*.،-:فلههما

رزفي"-؟*-؟-!في

؟ممبم--ثلإ،""خور*شء).-"-6!?!في،-ان!يعي!افكان،"الموضة"ساءانفرانسوازاستوحتلقد"

!"!!لمج!-به!فييبهي!+-*د-*جح!بن!!لامن؟لرعم،الخفيفةالسريعةالقراءاتيفصلالذكيللمجتمع.فروفى

-!طفيسبم؟*؟!*د؟-حمل!-".بهااعجابهممنعبرواقدومورياكوسارتركاموان

إس!لأ!!!ج*ل!يخ!+لا!-+."-.مبتكرةبساغانخصائصافضلانالىالكاتبويلعب

لا-!!؟ض-،-!-!3.،لم؟،لأ!ء،كا؟!-؟س-ءح!ولألاتفنملاوهي،والمقرداتللفةتجسيطاالاالاسلوببساطة..ص
فلسسى

!!---زر؟--كا*،ع!ور:*!ص،؟!،ل!-!.!!..الكسولللقار!ءيرولىماوهذا،بالاوصافولاالنفس!بمبالتحليل

.03!لاكأ.*+":"كا،.ظ+/!*.!+(.!.مقاطعهنالكبل،الاولكتاببامنذالكتابةفيطريقتهاتتغ!ولم
!!لأ!-هـطفى!!في!؟؟

-؟-؟4ص-+7-:ل!!!خيمالالأ--لا.-"!-؟لالم.نعسهالمكاموبضم!لعسهاوضوعبافيهاالعباراتءتبديبرفها

"لأر"-بز-6!"فيبملأكا:-السربة"الغراءبهبات"هنانجدفنحن،يتغيروالمانفسهمو*شخاعى
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جماص.ااثقاممثأءفيالنمنثا!

لم!!في-رر!تجسدالىبهحاجةلا"جوهرا"لتصبحاختصرتقدوالحب

ء"!.ء،!لالإ،؟-!!.-انحقيقتهاعلىموعوفةالمواقفولاالاشخاصيلا":لموروقال

.ءد"-3ح"!-هبم*ء؟؟+خ-!*موممثلينمخرجاتنتظرسينماسيناريواتهيساغانفرانسوازروايات

فى؟-د.7ة؟بز-"-صع!+--؟-ة،-فييجدونفهمانفسهمالقواءءمالممثلونوهؤلاءالمغرجوهذا.لتحيا

رر؟،2..+صفئزر!.-ظ.--6!ص،لأ+-عدى*في-لانهميصدقونهلعالمعليهااننفقالتقليدية.الاشاراتالكننبهذه

*"د!؟"!؟أ؟في-36لا...!--------ءالويسكي،بسيطةبصورلهمتختصرهاناًلمؤلفةتعاولعالم،يجهلونه

*!--.-"خ-!؟..ة"؟-!-!*!*!د؟دكأ؟.الريتز،الشماليلشاطيءاً،امركا،الرسم،السنورسيارات

-*"!.لأ.خ32!؟-ح!-يزس5؟!!؟قي)قي؟1!علاماتانهاعلىهناتوردلاومي،.الاطرعلىرموزاهذهوليست

كاس؟.ء9!.+.!؟-ء!جرلا.--شثقيلةالحياةاعتنارفيوجيهةاسبابللقاريءكانولما.مريفعالم

.،!7.!!+ظجمءس-خفيهايئفقالت!الامسياتهذهيشتهيانالايسمهلافانه،كئيبة

البيسمىماوهذا:ثهرفيهويربحهماواحدةليلةفيالناس

وانحقااشخاصهاتصفانساكانفزاًنسواذفلتحاول.ترفيه

يراتويشيكاسولاضن!قتتح!ثوان،فكاهيةلوجغ!منالمواففعنتتحمث

-*لأ*اذاانها.والافبالالنجاحعاداها،فعلتاذااًنها:وهمومهارغباما

عشرةتنتظرانالىمضيرةاص!نحت،ا!مهمقرائهاعبىقطعت

العناصركلهاهذءكافت،والممالالفلاحيئوعالمالجنوبواكثافمبدعلكاتبطيبرقموهو،ءتاريالافعشرةيقراهاحتىاعوام

الاولى،اًلفنيةتجربتهمالمحدثئالايطالينالكنابمنحتالتيالرئيسيةوحسىالسهولهوعيبغرواوبوسفضلتالواقعفيولكنها.حقا

وبافيزفيتورينيامثالالسابقونكانواذا.الوحيدةترنوقد.القراءلجمهورالارضاء

لمفانهم،1591عامقنلآثارهمبعضكنبواقدوبراتولشومورافياانها!ال،ساغانروايات"!اخلافية"عنالكالب،تحدث

ا!حينشرالموبرافولينيبافيزانبل،-دالتصبمدالاباقبالجمراًواانيمكنمنثمةفليس.عارةتذكراتي*سنابلغيراخلاقيةلا

اتاص!.هظبعدالاتناجهما،حضارتناتمقسطجمحيحترمالنيالروائيالعالمهذايصممه

التاريخيةألقنرةاًلهذءالثقافيالوفعكانفكيفتقنصرفهي:واردةغيرنفسهاالجنسيةو:اًلقضية.المالولاسيما

الذبمياينودجمييطانيالاالناثرخدعاتهناتذكرانالمدلمنمماابعدالىالسينمائمنتوفد،لهاثوريةاهميةلااعمالعلى

-الآداًبعن(وكالفينووفينورينيبافيزبمساعمة)للجم!وركثفوبلاضافة.الجنسيةالعواطفتجسيدفيالرواياتهذهاليهنعنت

مجموعةونشر،والدراساتالرواياتميدانفي،المعاعرةالاسبمادةالحقيقةفيصياتيالتجريديةالانطلاقاتهذء،.فانذلكالى

الجديد.الادبيالجيليصدسهااني*ولىللاثارالمخصصة"جيتوني"يعوفهااًنماواصعباشقحياةيعشناللواقيالقارئاتلاحلامواسعة

كلسنوات!عفياًلاخوىوالموراينودىدار"اخرجمت"وقداعتبارهنيمكنلاللواشاالنساءاوالقنياتهؤلاءبهيحساًلذ!الضجر

"الانحطاطمكافحة"بدمموىظهورهمنمتقدالفاشيةكانتمالاالداخليةعراعاتهنفان.الاجتماكليالنظامعلىخطرةلحريةامثلة

وااوروب!فيكتبماكلثلائةاوطمينفيا!هوداستهلكوفدفي،اًلخلقية/الناحيةمنحقايزميماانغير.حيويةنتائ!تعقب

.0291عاممنذاًلمتحدةالولاياتصورتهإذايخرالملكلفيهالمبالغالتجاهلذلك،الرواياتمذه

الطابعهوالالمانذلك.قرانهامعظمعنهاتصر!اناوشكتالمؤلفة

لفيتوريني"بوليتكنيكو"هجلةعنايضاهناالتحدثويرنبغياًلىينتمونلاساغانفرانسوازو.اًبطال،العالمالىللانتماءالحقيقي

التيوالمجلاتوالصحف،اًلالبيةاًلنوادكمازدمادوعن،نفسهعطا،والمراةالرجلمنتطلبسعاتكلنحيابوكذلك.لعالماًهذا

اقبالاالايطاليونعليهااقنلالتيلجديدةاالثقافةاًتنشارشجعتتميزالتيميالانانيةوهذء.الانانيالعالممذامنتمامامنفيانججدء

ومنافستهااينودبميداربفضلسشوةالحركةعذهتزال-وما.شديدا".حرارةملالفاقديئ*شخاعىهؤلاءتمييزافضل

همه.م!ىوعتفيلرينسدار*!بزصيمثلمنساغانمسناتبتمدارمقالهالناذ!وينهي

طابعتحملاًنهاالثقافةهذءفيالنظرتلضالتيوالظاهرةيغذياانينبغياقىوال!رعةوالحيوية،والانواربالونوالتلاعب

سياسة"لذلكتغمووهي،الماركسيةاو"اليساريةالثقافة"وانما،المزايابهذهلراصاكجتنبلمساغانولكئ.اًخرىبموضوعات

الثقافةهذءرصانةيفسدماانغير.الخطوطواضحةولثقافيةمجموعةهي،الجميعفيهايشتر!"حقيقة"عنبتعبيرمااجتذبهم

والقصعيالرواياتكميةيتصوريكادلاالمرءلان.وغزارته.*تناجسرهةوعنالبحثعنعالمناتعرفان،الطردبمختلف.نحاولالتيالاكاذيب

الملامغ.متشابهانتاجوهو،0591عامحتهايطاليافيع!صرتانيملايبنان.قيمةاثراقبيانتاجلتف!مجهدكلوعناعمقصسياسية

،"جيتوني"سلسلةاهميةكقديرفيمغطنافيتورينييكنلمواذا.اخرىاشياءقراءةعنيغنيهمبديلاانناجهافيو.جمواسانحانقراء

معا!م.خالدةآثارادائماتضمالسلسلةهذءانيعنيلاذلكفان

وكالسولا-كالفينوبينهاالحلقةهذءمنخرجتكبيرةاسماءانذلكو!ا!ماا
وسوامم0وكانكوش-صا.م

السا-ةاًحتلانالاجنبيةالآدابهلىالاقبالمذانتيجةمنوكان.

تأخراسصءو!ا،وهمشوايمرومانوكافكاوبرويستجوشىامثالالحديثةالقصة!ىنكلة

اخطا،فيالايطانيالنقداوقعمما،اًلفاشيةالسياسةبسببشورهالم!

يتصور"اذفهو"الحديثةالرواية"و"*وروبيالمستوى"عنوافحةوالصراع،الشعبكملحمةوالم!ومة،الحربلمالفاشيةكانت

ناهيالايطاليللك!لببالنسنة"والحد!ةالجدة"درجاتارفعالن،والضغط*رهابومقاومة،والمستورالجمهوريهلصالحالسياسي
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جما.ص.امهفي!مامعئأ،!:مهه-5ا

اتجناهايمناكراسهمانهصحم!."الموضة"لمصادفاتووفقامفرغةدائرةفينفسهيحي!يانما،اوبرست!يسفرارملىيكتب

جديدةخطوةايةي!قلمولكنه،الجديدالايطالىالادبخلقفياخرذلكمليديكلواخر.المصطنعةيالحماساتدالاحظدال!آباتمن

يجدانهوالانء!اهمهالذ،والخطر.5،91عامعليهكاتمما-.لاببيوناتالعف،(،اًلاند"روايةلقيتهما

شيءوكل،خياليةمكننبةفيمحبوسا،اليدءلنذارغءسآذاتنفسههي،اننقلهدالاولطا!امىسةذلدعنينتيانالموسفومن

..ممود.6خاديخرج"الكنار)ءمنوطرقهامؤضوعاتهاتستمدالتى"*وروبيةالمم!سة"

لبراتولينيروايةاخرمنيجعلاتحاولالنفمذاان:ذلكهث!اليسىومن.الاخيصةالحر3فيلالرئيسيانتاجهمأانتجياالذين

الانتقاليمثلبانهووصفهرائعارمعسعااثرا،"معتيلو"بعنوانوهيالش!خمنيوذاتىامثالالفاكبفراءةمنالشديدبالمللالاحساس

بصرف،الروايةهذهانوالواقع.الواقعيةالىالجديتالواقعيةمنالنقدانبوالمغري..لإاًلشبابميغريفيوباترونيوالذوتوكسياًو

يخفقالنيتولينيبراكتبءمساويجميعتحمل،حسنافهاعنالنظرتصدرهاالتيألمسطحةالسفافاتنقد!لي!عديجرؤلماًلايطالى

،لهذ.للبؤسالعاطفبموتصوير.المفولكلوريةنزعتهمنالتحررفيالحسناتداح!دىلذلكتكونا!بدلا!لكئ..دبواهاموزانتاًيضا

ولا.كث!ةفجواتمن،وقيمتهاكثافتهاعلى،الروايةتشكوالاسبابتتخلصفنكي،الناثرينهؤلاءمثلالخالعالىكصصراطالياكانتفادا

ناالمؤسفومن،والتطورللتقمموقتامتسعابزاتولينيامامانشكالجمهورمرفوهكذاً،"الاوروبي"حلمهمتحقيقمنوتمضمنهم

مجلةمحرريوجميعساليناريالناقدلمجدءيعزفهاالتيالاناشيدتكون.وسيلوتيوبوزاتيومالابارتكوكيوليامثالالعالمي

..وتحقيقهاامكاناتهعنالبحثفيقخرهسثاة"كونتمنورانيو"موض!وعفنناولجميعامنهماذكىكانفقدمورافياالبرتواما

وكاسولا،وباسانيكالفينوفهمالشمالمدلىسةفي"ا!يار"اما.اوروباكنابيقل!مون.الذينالادباءجميععلىوتفوفيالرفي

بينهه،يفرقذلك-سوىماوكل،"بد"كتاللاانممالمششكةوصقنهمدلا!سيما،الجنوبيقالكتابذلآتاتيالاوروبيةالفئة!مقابل

الذينمينتاليوسيلفيوودافياوتياريبينهمالشباتمنجكلويتهعهمفيسبقوهماجداًدالهمانالاخرينطىهؤلاءوميزة.الصتليين

تارةيخفةون،واصراربهدوءالعماليةالحياةروايةكتابةيحاولونفرغشاومنهم،بهالكليوالاهتمامالجنوبعنالتحدثعلىالحرص

وصبرهـمهؤلاءبمواهبالوثوقوبالامكان.اخرىتارةوينجحونالسياسة"تركتوهنا.وغرامسكيوفيتورينيوكروتثهوبيراندللو

المستمر.وجممهموبونايركروسميراناليفيكارلواعمالفيبارزاأثرااليسارية"الثقافية

يضمواحدكنا!فياقاصمصهحمحكلفينوايتالموحمعوقد،البثركلأوالشقاءالبؤسشهودجميعاهؤلاءان.اورتيزمادياو،انا

......الاءلاراناًلمؤسفولكي.العميقاليأسصرخاتباعلادمكلقونوهم

تصويرالىالبؤلينزعةمن:،الجديدالايطاليالادبتياداتمختف............

مكؤبذلككل،رمزيةبقصعيانننرةالس!ةالى،و.المقاومةالحربليصكمابر(سهاوعلى،لالر.بلمليلههؤلاءاشاك!فياًلهامه

كلفينولغةوتمتاز.التعبير!لىكيبرةمقدرةصاحبهيملكباسلوب.ثهايبرليفيتوقفالمسيح"

:،وهوالماساةعلىمنهاعلال!انطباقااكروهيوالرهافةبالدقةاغرافه!(الىاًلاولألىبالدرجةمعزوانه؟الاخفاىهذاسببفما

مثدود.نينق!دماهتظلبينماالخيالما(-العدم"نمنابمنكاتبلالاجمالوبين،الفنتفسدالشالواضحةاًلاظلأقيةولزعتهمالنؤسوصففي

..واورليزسننرافاهولاء

تولدلاسلوبوالنظردقةانقصصهفيالانتباهييروما.الادضالىالجديدةالنز!اتاصحاببخايعذلكبعداليس!منوليس

منه!اخلال!دقبةهةولاوغيراكرنفسمهاالقصعيلبئهل!سيامنومرئ!يةبنبعثكليسهئبردعاناءوليس."مشترلةجو"قضيةميالقضيةولكن.موحدةمصرسةفي

أ،الشجرةعلىالواقفالنار!ث"بعنوا،هامة!وايةلطفينوعسرتدقداكثرالضجةهنيعملونالذينلكنابااولئكا.عنالتحمثهناالمقصود

خصامائرعلىالاشجاربينيميشانيقررقرويقصةيرويوفيهاالأ

فيوبرشارلن!شيءكلغصنهعلىمنيرىفص.نويهوبنبينهقام

كتبوقد.النهضةوعهداًلامبراطوريةعهدوفيالفرنسيةاًلثورة*ش3

قيمتها.عنويتحدثاليوايةعذء!ايدرسمقالاتعمةكازسسيزار!3."-د"!في7-؟خ

يمكنالذبميافئابةالىميلههوصفينويوجهاتيمئىافيو،لماظ*،طرءة؟كالا...7--

الوحيدسحرهاويكمن،لهاكبصةاهميةلاقصسكنابةالىيقودءاند..!؟.؟

ايضا.الئريلةوففى،المفنعةالتظصيلمن!ئة.أء
فيير!--

ألقصعىمنعدداكتباًلذيباسانيجيورجيويمائالفئةهذءوفيألأ-خخ8.لى-إ..-3!؟-"!9.ؤ.؟

كانواالذيناليهودمشكلاتبعضوتعالعالريفيبالتصوررالقصيرة3.!!

خجلاالايطاليينالكتاباشدفهوكاسولاكارلوواما.لناشيةاضحيةء-!لا-؟لى؟*لا

اقاحىتأمحتمثبملالابيميمامنهوهدشدبمحيةحجلإسدفف!هه!والرسبهيتضث!ىا:ء).ع!؟نرخ

وكتابه،كتابكلفيشيبكل!اكللانهكنلا،جر*.ولكنه..دكال!فيئو.+2

عنيتخلىاذ،تطورهفيهامامنعطفايعتبر"الجندي"الاخريخرجلاالذيفاداامييوكارلوامثالمن،الجيدةامتبمنيعملونمما

فهو.اللامحواضحةواقميةالىلينصرفووسيلةكموضوعالذكرىموقفمنهاليساريالنقديقفاًنالغر،بومن،الاودوبيالتقليدعن

ومحبةوتلقائيةبصدكريفيةمدينةفيجندكاغرامقصةيروكاكانتالذبم!للتعصباستمراراذلكفيانبدولا.والتأييدالتحبيذ

فوستووانا"."روايخةعنالقولوكذلكبةوالانس!انيةللانسانغريبةغرامسكيباسمشيءكلوتتناولش!+بكلوتبتشيءبكللتهتمتتخذه

الايطاليالاثبان،الشمالسرسةيخعىفيما،القولويمكنالساركيتعرلىابنق!اق.مربعيدفعلالورلأءليانكيرمن

الاوروبية.المدارلييقلدان!نبغنىتجعهخاصةبشضةيستقلمواهعلىيئقلها،حلهصلحواجزيضعانالوحيدهمهانلوكما
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"----7--"-!ه

ص.ماا!!إس!.بىفي
!-:"--.-!+م!!.ب.ا:...ى.ة

فيحربيامر(سلاوكان،ايطالياالىوساقر،الحربفيشارل!ثم

كلىهذلكفيوبو،جراحبعدهامبيب0حيثالاسبانية.اًلثورةاثناءح

...الثيرانمصارعةويشاهدالعالميكتشف

تزالوما"الاولىروايتهصدرت،عمرهمنالعشرينوفي

حيثمن،الروائييلادبفيجديدةصفحةفقلبت"تشرفىالشمسه!غواياًرنست

مدرلسةويكوناؤرهنجركهمنغوابماؤاخذ،والصردالوصفطريقة

الثديد،الممقس،التعبرفيالبساطةميزاتهااهممنجديرهةالمعروفالايركيالكانبالرةامحلنت،الشهرهذامطلعفي

همنغوايادبفينجدمن8وىوا.الايجازوقوةاًلاسلوبوروعة."بندقتهينظفكاقبينماخطانفس!هقتلافه)ءهمنغوافيادنست

ينظرون"وابطاله.المئامرةوروحوالحريةوالشجاعةالرجولةتمجيدكميرونوشك،ايى؟فىهذهل"9كثيرةفهامالىةعلاماتئارت.وفد

واجمل.الرمادطعمافواهكلوفي"يتحركونوهمائفسهمالى.كببرةوتبريراتتعبيلاتلشكوكهـم!وار؟مسوا،إةالرواصهدلىفي

عهدمناقياءب!لذاتحياتهقمصترويانهاهورواياتهفيماتصورسابقءنانتحرؤدهمنغواياًقإؤكدونليعض"-ممب3و

وداع)الكبرىالحرببعهدومرورا(ادامسينجكقصص)المراهقةطس!باك!تلكالحججاًروىوكازت.خطأنقسهإقيةلىوا*،وتصميم

(الاجراستقرعلمنااسبانياحربص!(كببمانجار،وثلوبمللسلاج،،مخ!لفةلام2منالاخيرتينالسنتبئفىابانيكانهـ.خغوايانالى

ناحتى"الاشجارونحوالئهرعبر"فينيسيافيالغرامياتوآخرامصاالبهبالئسبةكافت،ارو،تشلىفيطوإلمةاساىبعفه-ىوانه

م؟لفاته؟امصياته:إنجضلهمنغوايكانايهما:ليتساءلالقادىءوحطج!4اررضمرةورحلاتاتدفقهاصءواتهاًلىدا)خظر،،لمطافىلا

بينهما،كلدهشاتعادلاهنادانالحق؟الاخرىمنانجحكانتوايهماوتبعا.0.والبحراصهـوالشمسوااءروجواا)سصةرالىةالمش!دبر!

استعهصالوالى،منهماكللحدودالدقيقالوعيالىشكبلامردءولا،يرتاعانولا،إشيخانولأ،إمرضاًنبص؟مللمرانه،لذلك

بينهما.متساويا-صالحاتعملااساوقتايكوثانوعرفطا-تطاعالذياًلوحهداًلكاؤن".إ*ونانءن.،كفاًن

لذة"اصلمن91إ8عامالجنديةفيهمنغوابمرانغرطوقدفىالفرذسيالكاتبقالكم،".همنغواي:والضراءالسراءفي

وهذا.يقولكانكمااوديموقراًطيةعنالدفاعاجلومن"القتال0)1(دومور

المشاركةوالىالجمهور،لأاسبانيالصالحالنضهالالىايضادعاءماجسييمةخسارةاختفاء.فأن،همنغوابم!موتامرمن،بمنومهما

كاتبا،الاسبابهذءاجلمن،اعتهبارءيمكنفهل.فرنساتحربرفي.وجوههالمعمناليومبخبراًلذيكما3الابرللادب

يبموالليائظلمفدقطيحاربلمهمنغوايانالواقع؟ملتزماالسادسةفيبعدوهوالشهرةإ"؟سببدأهمضغوايانوالوإقع

وسطيبةالكلالثودة0قاشهوحين،المتحدةالولاياتمرافقمنكثيرفيصهبرحلاتبعدةذ؟مقدوكانلاالعشرلنببلغولم.عمرهمنعشرة

...مرلعاصمتاالتزم،الثانيوطنهاصبحتقدكانتبلاد.الصحففيوحرر،كببرةحطوةعنفهنولقيالنساءوعاشرورياضة

عندوتلتقيتتجمعمؤلفالهتتضمنهاالتيالافكارمعطمانعلى-،

هذاًضدالصراع،الكبرى*نسانمشكةض!النبيل1الصراععول.583العدد،أ"وبسرفماشر-فرانس"مجلةراصع)1(*

اجملولعل.الموتضدالصراع،نهايرتهعئدههمنغوايلقيالذي؟؟!!دء!!.ش.!ىئجب!*،؟ءجح-*!-في07-ى-أدس-ىلا-

مؤلفاتهيالموتهوضوعتتناولا(تيايةالماب*دااروعفيالمؤلفاتبرةإلا.د--قيخ--يرفيش.يم+عس-حلا:*خكاى-؟؟؟!-*!-.لاء

."الظهربعدمات"ائةروصاحببمىتءلى!!سأ!!!؟؟!/!غ-.-.

قى!تظ--+-*-؟.شأ!غ

كا!-ير2قي-بم!-

سببليندوط!!ءممد!--؟+-لأ

-!-لا،-.(--خلأ

سيلينفردينانلويسالمعروفالكابالماضيالشهرفيماتى!.ء"ليم-!،بر".*.-ى-

فيهفيحرز،*دبالىليئعزفالطبمهنةتركاللعيهـول"ه!.ئمفيظ؟-اد.!"-"

المعاصرين.الفرنسيين*ربلاكبرمناليومليمتبرحتىباهرانجاحا!!!"-."-!

"الليالليلاخرفيرحلة"كتابهعلىغونكلدبجائزةسيلينفانروقدء.؟-!؟!..-

العنفدواياتاقوىاحدىويعتبرالمظلمو.*حساسبالياسيميض.قئ؟د-س!لم

سيلينموهبةالنظر-عنبعرف،لحياةاعبثيةمنالمستوحاةوالصاهةدير!.ا!-+-*-ءء.--ط!-!لا.--

النقاداجمعوقد0الصاررالتلقا!الطبيعي*سلوبيخصفيما.3"3-0؟:!!.!!!

الطبميةعلىتقومللتعبرجديتطريقةاكتشفا!لبإعلاانعلى؟-"!؟-؟في"!-خ!*-

والرهافة.و*نطجاموالتناغم

نفسهاالنزعةتبرز"بال!يئ-موت"الثاليةسيلينروايةوفي.---؟:؟!ء"بزء//

صدرتاقيالثالتة0روايتهولكن"اموئيةالحماقة"عنالتعيرفي؟!*ص!ح!--ص-

الى،نقمةعنمحسفلا"قتلاجلمنترهات"بعنوان3791عامأء-!03
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3،!قصبخأ!.عاا!ماممفما-!هـ!ماصلى

فالمشاهد.بعينهاالبطالةواوقات!ذاتهاًلخمروشرب،نفسهاالعابرةكابم-ا--401!-!--؟س

سإفانوفرانسواز.ج!يدا.نطورأاوبروزايحققوالموالابطال.1؟قي!ض!"!!+نجغ!؟ةفيد!33ل!م+!!!!-

انتقام،الزوجكبرة،الشربحانات:نفسهاالمغياربقطعتتوسل-.رفيط!!!،-ا-اأأ.!لم؟؟!كا6!-

الاميركيكالثرجمينموذحينالطال،الخالرةالكوكتيلحفلات،زوجته!\.-؟!ت،!!!ر

بة....7-ط!مم!به!وتج!ا

التيالنالهجةوالسيدةماتئىمجلةومحرر،بالئورستانياالمصاب--7"!!!كخني!قي-

منهميرقح!دالمدينالمسطحينوالاشخاصوالديكورات،بالرسمتهتمازو-

التيالاولىالبطلةبه.فحسكما"المضجر))و"الملل"شعورلبرار-أ!+/!إ.+

الظاهرةفيهامملمحلانه..نفسهاساغانفرانسوازكانتربماجإ-+401

الىالقراءهـؤلاءلحف!ماانوالواقع..0.لقح!صهاامتدادأ.المؤلفةا!"-ا-+،لى+؟اد جا.!يالعراءىيرار،-المسعبيالادبكلدماماحددد-الساعاله01

ذلك،عدامااما..وخفايا!،حيانهاا!رارفيتشركهمانهاهواًلمؤلفةس-3

2نتحدتاًلذينبالاشخ-اصفطتكقلمساغانا.،راالتمابهبدفيمكئنالأءكا

عنهم!تالذينواولئكنيوإو!ك.اوباريسالىتنعبو"،عضالسياسةكرءال،جما!ا،ااوافراسعابمضعلىبل،جملهاالمحياة

البطاقاتمنعأخوذةوالمشاهد،الذهنفيمهيأوناشخاعىهمانهخىجداًشدبةاليهودعرنققهكمانتوقد.وسواهمواليهود

...المبريديةص!رتثم.ىلهالشريوالجشوالغربفرنسااعداءيعتبر!حكان

المحلاتلناتخكيلمعبظلكماكلهيتباوراباهذطاالمالكت!ب،اليشخابقوصىساغانويمشطرمتفرنسابهريمةتنبأحيث"الجميلةطيةالا"و"الجثثمدرسة"له

..ال!دانمركفيو(سرالحربفيشاركوقد.الثافيةالحربفي

لا"الان))الايرم!!لبطل..بنجهم9-ماقتابهونوهم،.المصورة!لروحمغرضةنظرةآثارهالىيئظرونالمنقاداخذ،الحربوبعد

بفورةولانفسيبتحليلنرتبطفلاعيرته،اماغناه!لمناًلايعرفالماضيةالسنواتطوالسيلينوعاش،تضمهاالتيللساميةالمناهصة

وحن،"القلو!لرلد"فيلحدطلاعترافاتترت!طوانما،ح!..
............ماولكنه،التعذيباحساسصيةوكانالشعودهذاوطأءتحت

الالطابمما(يراسمهكنها،اةلدحدلمكنيسبمللكان!لعرنا!دالكفلمحممعطتينعرفممهركماسمودوعةالتعيرقوةحيثهنالادبيةالوجو.المعمنوجهايعتبريزال

..........عنيفاتعيواالمعاصرالبثبري"البؤس"عنعبرقدفهو.الة

والغهـ"والاد!التفأثلرلمادلذوساجساخلمهم.جوذرلمكوفلامانعرلعغتافيعنفغلمتاالابعونهمالمستشفياتوعنالمستعمراتحياةوعنالحرب.منفتحث،جدا
الممل،زوجهامن..

للعالمدؤيةخلققدكلهذلكفيوهو.الفقرةالاحياءبؤصوعن

علماسقاطاًلىوسواءسادترسبقوقد.واًلنفورالاشمئزاز.نير

3،!لا.لا،لانوعامنهاليجعلالروايةفياًلتقليديةوالشخصياتوالحبكةالنفس

ع"::؟-07!،"لا!.("هناتحنلماذا"عنوالبحث)اًلوحوردحولالغثيانالتاملمن

ترلآ!لأك!تن-!ء+!.

-!.لا!ب!!.*!--+7لاط.!ئبمس*بر،كا"-*.للنفورالمثرالبشري"الحيواى))كعرفاتوثراسة

"زو؟-+.صكا!!إ-ء؟-!-)----.كا--!!-واقيكشادهجدنهفيإعشاهىلااسلوباسيلينخلق،واًخبرا

+إ--!لأفي"-ج!:!!+.*.5ء.--*-:.ء.العاميةللتعايرواسننعماله

-طا+-!-في9؟لأة-.ىكيمد!،!-فيلآز،خ؟--ل!لأ--؟ء

-!!؟لا.لأ-في،-،*!!!!!،!،ب3لإخ.."الساغانيةالظاهرة"

.!-يء،7،!--.د-..؟!سإع.!!3.كأ

"**س،كا،!3-*-.يرعك!نر3!دىي!ب-إ

"زرزر3؟-!.:ولد"خ،حدواجا"الساحرةالغيوم"الاخبرةساغانفرانسوازروايةنالت

.اء!*.3.-عا!الجمهورافبالحيثمنالعالمفيالمؤلفينطليعةفييجعلهاكيرا

لاد!؟ئج:غ،خوث%*-!!!ووبخ!!*"+-.اًلفثمانينيوماعثرخمسةفيالروايةمنبيعوزرر.كتبهمقراءة

!لآإلم3!+-!لم!!!ك!!لا!-*-.مستمرةتزالما"الساغاليةالظاهرة"انيعنيوهذا،نسحة

لا."س!3!ع؟9!!خلا-؟"-م!3ك!لأ!!دفكان،الظاهرةهذهعنفيهشحدثمقالا"اولسرفاتودفراني"
مجلهمي852العددمىدومورعبمالمرسيكالماورومد

.--!..!ح-لاب.:؟.-س:!*.،-:فلههما

رزفي"-؟*-؟-!في

؟ممبم--ثلإ،""خور*شء).-"-6!?!في،-ان!يعي!افكان،"الموضة"ساءانفرانسوازاستوحتلقد"

!"!!لمج!-به!فييبهي!+-*د-*جح!بن!!لامن؟لرعم،الخفيفةالسريعةالقراءاتيفصلالذكيللمجتمع.فروفى

-!طفيسبم؟*؟!*د؟-حمل!-".بهااعجابهممنعبرواقدومورياكوسارتركاموان

إس!لأ!!!ج*ل!يخ!+لا!-+."-.مبتكرةبساغانخصائصافضلانالىالكاتبويلعب

لا-!!؟ض-،-!-!3.،لم؟،لأ!ء،كا؟!-؟س-ءح!ولألاتفنملاوهي،والمقرداتللفةتجسيطاالاالاسلوببساطة..ص
فلسسى

!!---زر؟--كا*،ع!ور:*!ص،؟!،ل!-!.!!..الكسولللقار!ءيرولىماوهذا،بالاوصافولاالنفس!بمبالتحليل

.03!لاكأ.*+":"كا،.ظ+/!*.!+(.!.مقاطعهنالكبل،الاولكتاببامنذالكتابةفيطريقتهاتتغ!ولم
!!لأ!-هـطفى!!في!؟؟

-؟-؟4ص-+7-:ل!!!خيمالالأ--لا.-"!-؟لالم.نعسهالمكاموبضم!لعسهاوضوعبافيهاالعباراتءتبديبرفها

"لأر"-بز-6!"فيبملأكا:-السربة"الغراءبهبات"هنانجدفنحن،يتغيروالمانفسهمو*شخاعى
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جماص.ااثقاممثأءفيالنمنثا!

لم!!في-رر!تجسدالىبهحاجةلا"جوهرا"لتصبحاختصرتقدوالحب

ء"!.ء،!لالإ،؟-!!.-انحقيقتهاعلىموعوفةالمواقفولاالاشخاصيلا":لموروقال

.ءد"-3ح"!-هبم*ء؟؟+خ-!*موممثلينمخرجاتنتظرسينماسيناريواتهيساغانفرانسوازروايات

فى؟-د.7ة؟بز-"-صع!+--؟-ة،-فييجدونفهمانفسهمالقواءءمالممثلونوهؤلاءالمغرجوهذا.لتحيا

رر؟،2..+صفئزر!.-ظ.--6!ص،لأ+-عدى*في-لانهميصدقونهلعالمعليهااننفقالتقليدية.الاشاراتالكننبهذه

*"د!؟"!؟أ؟في-36لا...!--------ءالويسكي،بسيطةبصورلهمتختصرهاناًلمؤلفةتعاولعالم،يجهلونه

*!--.-"خ-!؟..ة"؟-!-!*!*!د؟دكأ؟.الريتز،الشماليلشاطيءاً،امركا،الرسم،السنورسيارات

-*"!.لأ.خ32!؟-ح!-يزس5؟!!؟قي)قي؟1!علاماتانهاعلىهناتوردلاومي،.الاطرعلىرموزاهذهوليست

كاس؟.ء9!.+.!؟-ء!جرلا.--شثقيلةالحياةاعتنارفيوجيهةاسبابللقاريءكانولما.مريفعالم

.،!7.!!+ظجمءس-خفيهايئفقالت!الامسياتهذهيشتهيانالايسمهلافانه،كئيبة

البيسمىماوهذا:ثهرفيهويربحهماواحدةليلةفيالناس

وانحقااشخاصهاتصفانساكانفزاًنسواذفلتحاول.ترفيه

يراتويشيكاسولاضن!قتتح!ثوان،فكاهيةلوجغ!منالمواففعنتتحمث

-*لأ*اذاانها.والافبالالنجاحعاداها،فعلتاذااًنها:وهمومهارغباما

عشرةتنتظرانالىمضيرةاص!نحت،ا!مهمقرائهاعبىقطعت

العناصركلهاهذءكافت،والممالالفلاحيئوعالمالجنوبواكثافمبدعلكاتبطيبرقموهو،ءتاريالافعشرةيقراهاحتىاعوام

الاولى،اًلفنيةتجربتهمالمحدثئالايطالينالكنابمنحتالتيالرئيسيةوحسىالسهولهوعيبغرواوبوسفضلتالواقعفيولكنها.حقا

وبافيزفيتورينيامثالالسابقونكانواذا.الوحيدةترنوقد.القراءلجمهورالارضاء

لمفانهم،1591عامقنلآثارهمبعضكنبواقدوبراتولشومورافياانها!ال،ساغانروايات"!اخلافية"عنالكالب،تحدث

ا!حينشرالموبرافولينيبافيزانبل،-دالتصبمدالاباقبالجمراًواانيمكنمنثمةفليس.عارةتذكراتي*سنابلغيراخلاقيةلا

اتاص!.هظبعدالاتناجهما،حضارتناتمقسطجمحيحترمالنيالروائيالعالمهذايصممه

التاريخيةألقنرةاًلهذءالثقافيالوفعكانفكيفتقنصرفهي:واردةغيرنفسهاالجنسيةو:اًلقضية.المالولاسيما

الذبمياينودجمييطانيالاالناثرخدعاتهناتذكرانالمدلمنمماابعدالىالسينمائمنتوفد،لهاثوريةاهميةلااعمالعلى

-الآداًبعن(وكالفينووفينورينيبافيزبمساعمة)للجم!وركثفوبلاضافة.الجنسيةالعواطفتجسيدفيالرواياتهذهاليهنعنت

مجموعةونشر،والدراساتالرواياتميدانفي،المعاعرةالاسبمادةالحقيقةفيصياتيالتجريديةالانطلاقاتهذء،.فانذلكالى

الجديد.الادبيالجيليصدسهااني*ولىللاثارالمخصصة"جيتوني"يعوفهااًنماواصعباشقحياةيعشناللواقيالقارئاتلاحلامواسعة

كلسنوات!عفياًلاخوىوالموراينودىدار"اخرجمت"وقداعتبارهنيمكنلاللواشاالنساءاوالقنياتهؤلاءبهيحساًلذ!الضجر

"الانحطاطمكافحة"بدمموىظهورهمنمتقدالفاشيةكانتمالاالداخليةعراعاتهنفان.الاجتماكليالنظامعلىخطرةلحريةامثلة

وااوروب!فيكتبماكلثلائةاوطمينفيا!هوداستهلكوفدفي،اًلخلقية/الناحيةمنحقايزميماانغير.حيويةنتائ!تعقب

.0291عاممنذاًلمتحدةالولاياتصورتهإذايخرالملكلفيهالمبالغالتجاهلذلك،الرواياتمذه

الطابعهوالالمانذلك.قرانهامعظمعنهاتصر!اناوشكتالمؤلفة

لفيتوريني"بوليتكنيكو"هجلةعنايضاهناالتحدثويرنبغياًلىينتمونلاساغانفرانسوازو.اًبطال،العالمالىللانتماءالحقيقي

التيوالمجلاتوالصحف،اًلالبيةاًلنوادكمازدمادوعن،نفسهعطا،والمراةالرجلمنتطلبسعاتكلنحيابوكذلك.لعالماًهذا

اقبالاالايطاليونعليهااقنلالتيلجديدةاالثقافةاًتنشارشجعتتميزالتيميالانانيةوهذء.الانانيالعالممذامنتمامامنفيانججدء

ومنافستهااينودبميداربفضلسشوةالحركةعذهتزال-وما.شديدا".حرارةملالفاقديئ*شخاعىهؤلاءتمييزافضل

همه.م!ىوعتفيلرينسدار*!بزصيمثلمنساغانمسناتبتمدارمقالهالناذ!وينهي

طابعتحملاًنهاالثقافةهذءفيالنظرتلضالتيوالظاهرةيغذياانينبغياقىوال!رعةوالحيوية،والانواربالونوالتلاعب

سياسة"لذلكتغمووهي،الماركسيةاو"اليساريةالثقافة"وانما،المزايابهذهلراصاكجتنبلمساغانولكئ.اًخرىبموضوعات

الثقافةهذءرصانةيفسدماانغير.الخطوطواضحةولثقافيةمجموعةهي،الجميعفيهايشتر!"حقيقة"عنبتعبيرمااجتذبهم

والقصعيالرواياتكميةيتصوريكادلاالمرءلان.وغزارته.*تناجسرهةوعنالبحثعنعالمناتعرفان،الطردبمختلف.نحاولالتيالاكاذيب

الملامغ.متشابهانتاجوهو،0591عامحتهايطاليافيع!صرتانيملايبنان.قيمةاثراقبيانتاجلتف!مجهدكلوعناعمقصسياسية

،"جيتوني"سلسلةاهميةكقديرفيمغطنافيتورينييكنلمواذا.اخرىاشياءقراءةعنيغنيهمبديلاانناجهافيو.جمواسانحانقراء

معا!م.خالدةآثارادائماتضمالسلسلةهذءانيعنيلاذلكفان

وكالسولا-كالفينوبينهاالحلقةهذءمنخرجتكبيرةاسماءانذلكو!ا!ماا
وسوامم0وكانكوش-صا.م

السا-ةاًحتلانالاجنبيةالآدابهلىالاقبالمذانتيجةمنوكان.

تأخراسصءو!ا،وهمشوايمرومانوكافكاوبرويستجوشىامثالالحديثةالقصة!ىنكلة

اخطا،فيالايطانيالنقداوقعمما،اًلفاشيةالسياسةبسببشورهالم!

يتصور"اذفهو"الحديثةالرواية"و"*وروبيالمستوى"عنوافحةوالصراع،الشعبكملحمةوالم!ومة،الحربلمالفاشيةكانت

ناهيالايطاليللك!لببالنسنة"والحد!ةالجدة"درجاتارفعالن،والضغط*رهابومقاومة،والمستورالجمهوريهلصالحالسياسي
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جما.ص.امهفي!مامعئأ،!:مهه-5ا

اتجناهايمناكراسهمانهصحم!."الموضة"لمصادفاتووفقامفرغةدائرةفينفسهيحي!يانما،اوبرست!يسفرارملىيكتب

جديدةخطوةايةي!قلمولكنه،الجديدالايطالىالادبخلقفياخرذلكمليديكلواخر.المصطنعةيالحماساتدالاحظدال!آباتمن

يجدانهوالانء!اهمهالذ،والخطر.5،91عامعليهكاتمما-.لاببيوناتالعف،(،اًلاند"روايةلقيتهما

شيءوكل،خياليةمكننبةفيمحبوسا،اليدءلنذارغءسآذاتنفسههي،اننقلهدالاولطا!امىسةذلدعنينتيانالموسفومن

..ممود.6خاديخرج"الكنار)ءمنوطرقهامؤضوعاتهاتستمدالتى"*وروبيةالمم!سة"

لبراتولينيروايةاخرمنيجعلاتحاولالنفمذاان:ذلكهث!اليسىومن.الاخيصةالحر3فيلالرئيسيانتاجهمأانتجياالذين

الانتقاليمثلبانهووصفهرائعارمعسعااثرا،"معتيلو"بعنوانوهيالش!خمنيوذاتىامثالالفاكبفراءةمنالشديدبالمللالاحساس

بصرف،الروايةهذهانوالواقع.الواقعيةالىالجديتالواقعيةمنالنقدانبوالمغري..لإاًلشبابميغريفيوباترونيوالذوتوكسياًو

يخفقالنيتولينيبراكتبءمساويجميعتحمل،حسنافهاعنالنظرتصدرهاالتيألمسطحةالسفافاتنقد!لي!عديجرؤلماًلايطالى

،لهذ.للبؤسالعاطفبموتصوير.المفولكلوريةنزعتهمنالتحررفيالحسناتداح!دىلذلكتكونا!بدلا!لكئ..دبواهاموزانتاًيضا

ولا.كث!ةفجواتمن،وقيمتهاكثافتهاعلى،الروايةتشكوالاسبابتتخلصفنكي،الناثرينهؤلاءمثلالخالعالىكصصراطالياكانتفادا

ناالمؤسفومن،والتطورللتقمموقتامتسعابزاتولينيامامانشكالجمهورمرفوهكذاً،"الاوروبي"حلمهمتحقيقمنوتمضمنهم

مجلةمحرريوجميعساليناريالناقدلمجدءيعزفهاالتيالاناشيدتكون.وسيلوتيوبوزاتيومالابارتكوكيوليامثالالعالمي

..وتحقيقهاامكاناتهعنالبحثفيقخرهسثاة"كونتمنورانيو"موض!وعفنناولجميعامنهماذكىكانفقدمورافياالبرتواما

وكاسولا،وباسانيكالفينوفهمالشمالمدلىسةفي"ا!يار"اما.اوروباكنابيقل!مون.الذينالادباءجميععلىوتفوفيالرفي

بينهه،يفرقذلك-سوىماوكل،"بد"كتاللاانممالمششكةوصقنهمدلا!سيما،الجنوبيقالكتابذلآتاتيالاوروبيةالفئة!مقابل

الذينمينتاليوسيلفيوودافياوتياريبينهمالشباتمنجكلويتهعهمفيسبقوهماجداًدالهمانالاخرينطىهؤلاءوميزة.الصتليين

تارةيخفةون،واصراربهدوءالعماليةالحياةروايةكتابةيحاولونفرغشاومنهم،بهالكليوالاهتمامالجنوبعنالتحدثعلىالحرص

وصبرهـمهؤلاءبمواهبالوثوقوبالامكان.اخرىتارةوينجحونالسياسة"تركتوهنا.وغرامسكيوفيتورينيوكروتثهوبيراندللو

المستمر.وجممهموبونايركروسميراناليفيكارلواعمالفيبارزاأثرااليسارية"الثقافية

يضمواحدكنا!فياقاصمصهحمحكلفينوايتالموحمعوقد،البثركلأوالشقاءالبؤسشهودجميعاهؤلاءان.اورتيزمادياو،انا

......الاءلاراناًلمؤسفولكي.العميقاليأسصرخاتباعلادمكلقونوهم

تصويرالىالبؤلينزعةمن:،الجديدالايطاليالادبتياداتمختف............

مكؤبذلككل،رمزيةبقصعيانننرةالس!ةالى،و.المقاومةالحربليصكمابر(سهاوعلى،لالر.بلمليلههؤلاءاشاك!فياًلهامه

كلفينولغةوتمتاز.التعبير!لىكيبرةمقدرةصاحبهيملكباسلوب.ثهايبرليفيتوقفالمسيح"

:،وهوالماساةعلىمنهاعلال!انطباقااكروهيوالرهافةبالدقةاغرافه!(الىاًلاولألىبالدرجةمعزوانه؟الاخفاىهذاسببفما

مثدود.نينق!دماهتظلبينماالخيالما(-العدم"نمنابمنكاتبلالاجمالوبين،الفنتفسدالشالواضحةاًلاظلأقيةولزعتهمالنؤسوصففي

..واورليزسننرافاهولاء

تولدلاسلوبوالنظردقةانقصصهفيالانتباهييروما.الادضالىالجديدةالنز!اتاصحاببخايعذلكبعداليس!منوليس

منه!اخلال!دقبةهةولاوغيراكرنفسمهاالقصعيلبئهل!سيامنومرئ!يةبنبعثكليسهئبردعاناءوليس."مشترلةجو"قضيةميالقضيةولكن.موحدةمصرسةفي

أ،الشجرةعلىالواقفالنار!ث"بعنوا،هامة!وايةلطفينوعسرتدقداكثرالضجةهنيعملونالذينلكنابااولئكا.عنالتحمثهناالمقصود

خصامائرعلىالاشجاربينيميشانيقررقرويقصةيرويوفيهاالأ

فيوبرشارلن!شيءكلغصنهعلىمنيرىفص.نويهوبنبينهقام

كتبوقد.النهضةوعهداًلامبراطوريةعهدوفيالفرنسيةاًلثورة*ش3

قيمتها.عنويتحدثاليوايةعذء!ايدرسمقالاتعمةكازسسيزار!3."-د"!في7-؟خ

يمكنالذبميافئابةالىميلههوصفينويوجهاتيمئىافيو،لماظ*،طرءة؟كالا...7--

الوحيدسحرهاويكمن،لهاكبصةاهميةلاقصسكنابةالىيقودءاند..!؟.؟

ايضا.الئريلةوففى،المفنعةالتظصيلمن!ئة.أء
فيير!--

ألقصعىمنعدداكتباًلذيباسانيجيورجيويمائالفئةهذءوفيألأ-خخ8.لى-إ..-3!؟-"!9.ؤ.؟

كانواالذيناليهودمشكلاتبعضوتعالعالريفيبالتصوررالقصيرة3.!!

خجلاالايطاليينالكتاباشدفهوكاسولاكارلوواما.لناشيةاضحيةء-!لا-؟لى؟*لا

اقاحىتأمحتمثبملالابيميمامنهوهدشدبمحيةحجلإسدفف!هه!والرسبهيتضث!ىا:ء).ع!؟نرخ

وكتابه،كتابكلفيشيبكل!اكللانهكنلا،جر*.ولكنه..دكال!فيئو.+2

عنيتخلىاذ،تطورهفيهامامنعطفايعتبر"الجندي"الاخريخرجلاالذيفاداامييوكارلوامثالمن،الجيدةامتبمنيعملونمما

فهو.اللامحواضحةواقميةالىلينصرفووسيلةكموضوعالذكرىموقفمنهاليساريالنقديقفاًنالغر،بومن،الاودوبيالتقليدعن

ومحبةوتلقائيةبصدكريفيةمدينةفيجندكاغرامقصةيروكاكانتالذبم!للتعصباستمراراذلكفيانبدولا.والتأييدالتحبيذ

فوستووانا"."روايخةعنالقولوكذلكبةوالانس!انيةللانسانغريبةغرامسكيباسمشيءكلوتتناولش!+بكلوتبتشيءبكللتهتمتتخذه

الايطاليالاثبان،الشمالسرسةيخعىفيما،القولويمكنالساركيتعرلىابنق!اق.مربعيدفعلالورلأءليانكيرمن

الاوروبية.المدارلييقلدان!نبغنىتجعهخاصةبشضةيستقلمواهعلىيئقلها،حلهصلحواجزيضعانالوحيدهمهانلوكما

63



5!!5!!!-بى.ثه---
شأص؟!ق-!غا1((العربيةوكابفي))مقالحول

4--كاكا-البيكصدفيبقلم
ح!ه!!ممي5.

!ى---!ي555!ه5!،
محمدللسيدمقالاالسابععدرهافي"داب71"مجلةنشرت

ولمميرلممنبهيخاطبانويجوز،فتطئ!مننعجيب(ترالم)"بامىغفارالتبمنددا،لعربية2الملغةعنفيهيدافع،اًلعمريعادلى

صل".التعجيبمعنىفيا(ئلمجرىيرقالمكلامهذالانيسهع.نعليقالاللكنابةدفمنيوما...والنحوواللغةبالاسلوبالمحديق

التعجيبأيفيدماالاستاذينكلامهيالمقالديالاخطاءتصحيحامروتركهانفسهالمقالهلى"الآداب"

في.اًستممالودتوسعالتركيبهذاعلىنقيسانممكناوليس.!لقراء

الراكيبمنالركيبهذالان،الرؤيةفعلمع"الىة)اًلجرحرفكما،تماماواضحةالعربيةاللغةعلىالمصرىالسيدغهـةتبد!و

الواردةاتراكيباننجدهناومنشكلهاعلىتحافظالمتيالجامدةهذهيخرتهولكن،لمضشرمابهقراعندالدقيقالاستقصاءعليهيبهر

فيالحالوكذلك،والنفيالاس!هاممنتتألفكلهاالقراًنفيالوقوعمنتمئعهلمالعربيةاللغةعلوممنوتمكنهاط!عهوحسي

عرضهنطاقفيبهاتىالفيروزاباديانثم،المحيطالقاموسذكرهمجالفي)1(يقولفهو،الكتابمنغرههلىينعاهكانفيما

الىأيتكالحديثوفي"فيقول"رأى"لفعلالخاصةللاستعما)تللاستاذ"اًلابىببوضعية"مقالوفي)ةالكتابعئدالنحويةالاخطاء

اًلموكذلك،مفتوح!ةوالتاءاخبرنيبمعنىالعربتقولهاكلمةوهيوصوابها"بعالشعرمليءجسدلهيكونانوأ)العبارةهذههلساغالب

".التعجبعندتقالكلمةكذاالىترصررمميفاًدرجموفلسف("بالشعرمليثاجسداًلهيكونوان"

هثلعرضمنحرجا"داب71"صدريضيقالااًملوخنامااًلكاتبيتو!موكيف،صحيحلكلامإ!الخاطىءالتصحعحهذامثل

علىلنتناالحفاظعلىكتابنايحرصاناملكما،العمرريالاستاذآراء؟صوابهوفيماالصا

.)*(بمقلوب!المحقديملأالذينالنسعوبيينايدي(اليهاتمتدانمن!البالاشاذمقاللمراجعةدفعتنيالعمرفيبالسيدثقتيانالا

اًلبيكصدفيحمعيد5يكلنوان")2(يقولفهو،خطعند.ال!مانفوجدت،هدسا

صهههههههههههههههههه!!!هه!الخ!فهلحررةفييقعاًلقادىءلمحانولهذا"بالشعرمليذاجسدا

فاختلالمعنى؟)*(الكلامقلبمطنعياخطانهناكامالعمريالمميدمنيد

!صالبشرولعوم..لعومهمالاكلونأمعنىدهاديسوهي"اولا"كلة57عىنفسهالمقالفيويرى والاصلمطبعياخطهذايكونانالمرجحانالا،ذالرموقعهافي

السميدلجلبقلمالاسنجابه...منياع!ساكنتوقد"النركيبيستقيموبذلك"لولا"

"ه!هه!مرهوهـهه!هههص!-"....وجمتانلولا

منالماضياًلمعددفيصفديميمطاعكأبهانذجميالقصصنقددرأتدورعلىنعيهمنسطوربعديردالمطبعيالخطاا!عذانجدونحن

عناكونهااًنجاهداًحاولتالتيالصورةبذلكفاكتملتالآدابمجلة11الحرو!ومنضديالطباعة

وتعمي!،لذاتيةابانطناعاتهالموضو!ي!ةافكارءاختلاطمنالاديبذدنالقارىء.ببادر)3(الاسلوبيةا!خطاءعلىللامثلةعرضهوفي

اخذفقد.بهلوانبهايتابعهانيمنطيعلاالذيوالفزاًتها!كامه،نجتقدفهو،.فصحيحهيحاولاليهذهبفيماتخطئتهالىالعادي

الاساليبوتعثر،الناشئينوشنهالناشمنعنبالحديثلنقدءيمهدبحرف"اىرأ"الفعللتعديتهماالكامليوهثامحاويايلياالاستاذين

لاحكامهالقارىءيهيىءحىالخ..المغسامينوششآفرانستارجوداًلىترى،غمليةذاتوهنالمك"الاولقولفي"الى"الجر

لقصةالااتعرضولن.نقدىاساسايلهانعرفلاالتيالذاتيةالىنرىاىالاحوالمنبحاليجوزلا)اًلتانيوقول"اسطوديةبعين

هذ.عنمطاعالاستاذيرقول.فقطكمثال"نزرعهالذياًلملح))("...الآداء

لنالتقممشخصياتهانحتتوقدالمحزنعنقصةانها":القصةالجربحر!منعدياالر؟يةفعليجدالقرآنفييتاملفمئ

احداثهااوصافواسترسلتصورهاورصفت،محزونينبشرااً!ر،فيابراهيمحاجالذيالىترا""تعالىقولهفي"الى"

.،.،.لا..0."صافاتفوقهمالطرالىيرولماو"و")،(...الملكاللهآتاه
الكالبمعلحياكيمالمسعملالهالحرلىادواتكلفيهااستعملت

غرامهميكونلكيالشيابكتابنابهيغرمالذيالاسطوديالحزبئولكثماني"الى"الجربحرلىمتعدياالكريمالقرآرفيالر؟يةفعلويرد

،الموتهالفجر،لقلقا،الضياع:العصرلكليشاتمطابقابالحؤنذاك.مر-عشر"

هذ!عنمطاعالاستاذيتحرتانالمؤنسفةوارورنج!ؤة"..ا!حزنتصويبهفيمخطىءالعميريالسيدانهذاممنىلشيولكن

بهذهاًلمغرمونهممنتمامايعرفونالآدابقراءانسث،اً!رراتلوفنتن،الكا!بهوهشامحاويايلياا!ستاذ-نمعالصوابوان

..!مبهمضبابياسلوبفيعنهاوالتعيرا*لميثاتالىترالموكذلك"دجدناالمحيطالقاموسفي(رأكي)كلمةراجعنا

.3........1.......لاالرؤيةفعلانالك!مهذاومعنى"التعجبعئدتقالكلمةكذا

هيمحسهصالمصهفيقوفى:شوسماعيلاشخاصهايمبعلنيعللباددكيلي،التعجبلتركيباًمنمقصوداكاناذاالا"الى"الجربحرلىيتعدى

ولكنه،فحسعبهذاليسرئتهفيالسلبخرمنهناك"التصديةهذهعلىاًلكر-مالقرآنفيالواردةالامثلةراجمناولو

ليست،فتاةيحبذلكعنفضلاوهو،واخواتاماو!ل،كادح.التعجبتعنيدجدناها

النبيالاخرالشابوهنالر.(عويناتتضعلانهااللحبموضوعاتعالىفولهتفسرهعند)6(يقولكشاررفيالزمخثرجموانكما

:يقول"...ألوفوهودبدهممنخرجواالذينالىترالم"

كلمةدمئقفيالكالحطهثهـامالسيدمنجاءت!ناا!داب)*(اصلاواردالخطأأنافرجدالموفوعفيالتريرقلمحقئ)*(

.."الىيرى،نسلشممالهاناويدكرالعميريالسيدعلىبهايودالكاتبعبارةنقلالحمريالاديباناذ،هلسافالبالاستا.ذمقال!

الىا!!رةبىهتخ!.اللكريمن3القر.فىمرةعئريهـنوردقدصرةكازتولهذا.مغلوطة!طنتكماص!محهاثم-غلطهاحثلىعغلوطة

كلمتله."ا!داًبءاحرردنااليهامضافةالنبيكالاديب
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،باستمرارالبكروعيهتهاجمالتي،الوحشيةاًللاشخصيةاًلمملقاتوليسطفوتهمنذاًلمكسورالمفلطحوانفهوجههقنحالىحزنهيرجع

الهدامةالفرديةالىمنحرفشبهذاتهعلىفينكفىءمطلقةشبهتنتابهقيمصعيديأباهلان،اضخماسباباالكيرلحزنهفان،فقطهذا

البطولهحلمهناويتحول،الا!وانيالحقدالىالمرولىالتشفيالىالحبمنفاشلفهوذلكوفوق.السجننزيلوهوحقرةبجريمة

اياهاتعطهلمفيمةلهليعطي،رائعغريبموت،بالموتحلبمالى.والشابالدكتوداستاذ.منهسرقها،عبرهاطالانبعدحبيبتهلان

يقولفهوآرانهفيتنافضاوجدناماك!راوناقدنا)2("0..الحياةهوسعادتهوسنب.اسماعيلهوالجماعةهذءمنالوحيدالسعيد

قطعاآمنتماانا"77!ي91ع7آعااكتوبرالآدابد!رفيمثلاالنجاحفيالاولفهووبالطبعالوجهجمالحيثمنالاوليأتيانه

العلملثرطاًلموضوعيةاناذ،موضوعيايكونانيمكنالادبيالنقدان(،.0الاخرالجنسلدى

موفوعيةاجلمنينافلمنالنقادبنىكانواذا،الفنع!وةولكنهالقراءةالكافيالوقتلديهيكنلمانهالناقدعرضمنواضح

والفنالعلمميدانبننتخلطفاشلةمحاولههيفتلكنقدءفيعلميةالاولالشخعرفمثلا،الاشخاصلمعرفةاليهاالرجعاوالقصة

".معاوالفنالملمكلامهيهجنخلطا،عواط!بهاويقصد(عويناتتضع)فتاةيحبيكنلم(ننيل)

للقصص:نقدءفي91ع9عاماغسطسعددفيفيكنبويعوديحبكانلانهقناتهالدكتورمنهيسرلىلموزكي،انماميحبكانلانه

موضوعيبناءنقدلمكلبدلاالتيالاإجابيةالنقاطعناولاولابحثة)اسماعيلتحبكانتاقى"عايدء"سرفيفقدالدكتوراما،عواطف

،(..عئهاالكشفمنالتيا،لتناقضمننفسهانقذلكانالقصةالناقدقرأولمو،ويحبها

الاستاذبينمتبادلاسخطااوقبادلافهمسوءهناكانوالحقيقةمحزونونوبشرهاالحزنعنقصةبانهاللقصةتحديدهمنميهوقع

فلم،هذاوقتناحىا559ًعامبنذالآدابوكتابصفديمط!اعمنيعرفلمالناقدالسيدلانالسعيدالشاباسماعيليبمثم

عييا-هذايكونلاربماسعليهاالمعلقمعواختلفالالهمقالاارالمذيالاطاريكنولمغ،عايدءاوبالقصةعلاقتهومااسماعيلهو

نفسه-مطاعالاستاذباعنىاف-اجما؟شبههناكانالعيبولكن،وفهحوعيعنبلمطاعالاستاذيقولكماعبثااًلقصاصاختاره0

حسنالجليلعبدالاستاذاشاروقد،بلغموضتتسمكتاباقهانعلىيعرضاناراد،مختلفةنماذجخلالهمنيقدماناستطاعحيث

واظنالكتابةمنالطريقةلهذ.ا619ًلحاممايوعمدلابحاتنقدهفييعرقهاوفنيةبدقةشخصيةكلورسمجماعيةتجربةخلالمنلسلوكها

علىالنقادتعليقاتبعضوهذ..عليهساخطاكانمطاعالاستاذانقربعنونلمسهامجتمعنافيتعيثيالتيالنماذجهذهاحرمن

ومذاهنهمافكار!مفياًختلفواانجميعاوهمصفديمطاعكتاباتقراءتهبعدالعاديقالقارىء-مطاعللاستاذنشازاكانتواظنها-

كتاباتسماتمنسمةهوالذيالغموضعلىاجمعواانهمالاالنقديةانهايحسىولكنالحزنمحنقصةانهايحسلانزدءالذيالملحلقصة

مقالعلىتعليقهفيالعالممحمودالاستاذفيقول،مطاعالاستاذالمحياةويقدسالعملاًلىيننىشناب،نعيشهالذيالمواقعمنقطعة

96صء59!سنةمايسعددالآداببمجلة"والارضالشعر"نتماكلمن،جميعاتطحنهمالمنىالظروفمنبالرغملتغيرهاويسعى

الانسافي،الواقععنوانفصالمطلقةتجربةالحقيقةفيوالمقال"الدكتورفيهيسيطرالذيالواقعمعتلا؟مهمعدمالى،اقتصادية

والشعر،اسطوركيخدافياًنسانالكاتبعنيتدمثالتييوالانسانللفؤثراتالفتاةدتخضعزميلهعحبتجربةتعشيفتاةعلىويسطو

واللحظةالعدسعنكروشهحديثمنخليطعنهيتحمث.الذيالمظاهرتقدسا!تيالظروفوليس!لانها،المجتمعهذايفرضهااًلتي

واحكامه،والحريةالمسئوليةعن،الوجوديةالمفاهيمويئ،الفجريةوليستمفتعلةليستالقصةهذهشخصياتازماتان.اًلاجتماعية

ءننمانمةمفاهيمتلوكعاطفية،ناضجةيخراحكاممقالهكلتجريالتيآلاففيهويشاركهميميشونهواقعولكنهاالاسطوريللحزنتبرإرا

."جديدالىتفضيولاوالشعروالقصةوالناسالانسانالمواقعلهذايستسلموالمفهمذلكمنوبالرغممجتمعنافيالشناب

وديوانالعربيشعرنا"مقالهعنهنداويخليلالاستاذويقولالقصةخلالمنشخصيتهتتضحالذيملالمطالهادىءفنبيلالسيء

المقالمنانتهيت".6ص5591سنةاًكتوبر(،للنورالظماءالعيونانني،نفسيمناكبراننياحساًنني":يقول(النقدخلالمنلاا

قسرا،يريدمانحويواجههاافكاراكاتبهنفسفيبأناعتقادعلىواناقوبم!..قوبم!انني،لاحداشكلم،رجليعلىواقفانني،اًبتسم

."بالبحثتعلقلهايكوناندوناموت،استريحلاذلكومعاستزحلملو.ساموتاننياعلمجدا

دإشمبر-بوذا""معندقصتهعنادريىسهيلالدكتورويقوليحميهكاننبيلان":زكيويصفه"الثلائةلاخوتيالحياةلاصنع

:57ص5591سنةفيمعب!هرتبقدانهدائمااحسكنت...داخلهفيشيءدائما

قانيا،طبيعيارسماالحادثةابعادجميعترسملمالقصةان"لاشياءيتحمسوكانيحبكانالخارجفيبهيتعذبانقبلداخله

شديىتكلفاوتكلفتهواضحااقتساراالابعادهذهلبعضاقتسرتبل."ابهـداابكيلن"داخلهمنفيصرخاسماعيلاما،"..كثيرة

."الت!يدفيتسق!اًناوشدتحتىالظ!هورلحزنهمووعيبف!محياتهميعيشونالقصةهذهابطالان

منتصفالساعةوقت"قصتهعنمطرجيعائدءالكالبةوتقولبينهمفيماوالطتفللصداقةلهذهمعليهميقضلمواًلذجميالحقيقي

66ص5691عامابريل"الليلعلىوارادتهمالحزنلهذافهمهمعلىدليلسوىاجترارهولشى

،الغموضمنجواالقصاصيصقانالمستحبمنكانولئئ"يحزنونبشراًنهم....الاليمواًلواقعالظروفرءمعليهالتغلب

الذكطالطلسمالىويفضي،حدهاًلغموضيتجاوزانيمنيلافهذاوقد،الواقعبالامراوبالجموديرضونلاولكنهمويفكرونويحبون

."اظنماعلىللقصةمعيبعنصراكبرهوالذونقماصينامنوهو-الرممنعبدمحفوظالقصاصاستطاع

57ص6،91مايودددفيال!مهذاعلىمطاعالاستاذعلقوقدبدقةالش!ياتيرسمانفي-كييرااًملاعببكلونعقدبهمنعتز

شيءالقصةفيوالاتباسالغموضامرانزوجتيقالت":بقولهقصةفياًلضخمةالمجموعةهذءيحركانواستطاع،جديدينوفن

استدعاءمسألةفيالواقعهوالغموضولشيالالتباسولكنواضح.محكمتكنيكفيقصيرة

فييتعبالقارىءيحعلالذبمهووالغموض،اًلنرنسيةالراقصةعلىغضبهاسبابلنلتمسالفاضلناقهفاعنللحديثونعود

نشرماتقرييااثنبماكلفيبلوحدماالقصةفيليس،بيقراانيستطيعمطاعالالستاذلكناباتالمتتبعفان،الماضيالطثرقصمى

.اًلغموضعىمنهاصراروهذا،(يشرلمومامنه.بسجلباردنواًس":بهاليسلقصصاانحيث،غضبهسببيحدد

الحريةبيناًلادب"مقالعلىتعليقفيخوركلعارئيفويقولفراغهمنشاخعىانتظاريمتصهكماالزمان،الاجوفاًلزمانلحظات

7،صا569ًاكتوبر"والافتصادتلقا.مراهقثوربم!)ء:ابطالهافيوليس")1(المفجعامرهلىاالى

ص!نديى.لمطاع-المعاصراالبطلازمةمن)2(.صفريلمطاع-ابوذامحيدقصةمئ)1(
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الىبلاضافةالقصيدةفيتنمممتكادالداخليةالموسيقانوارىلغت!همليست،نقصايشكوصفديالاستاذبحتانعلى"

"غرابياطر"كقولهالعباراتبعضفيللخارجيةالموسيقىتخلخلنقلتالتيالفلسفياًلمتعبر.صوروتبهظهانلتويوقدبالجليةدانما

السابقة.بالفقرةتربطحينالموسيقيالتياد0باندفاعتنعباننى."عدقيةغرمطالعاتعن

الب!-تفعيلةصودةالىاملاًلكاالبحرتفعيلةعنالقصيدةوتخرجافولولمكن؟القصصبنقدهذاعلاقةوبااًلبعضيتساعل2ربما

،أ.)2والحصادالبيالرلميلادظطىنفوسهم:قولهفي(متفعلن)الرجزولكنسيقولبمارفاجاولنقالبمايفاجألمممطاحللاستاذالمتتبعان

قوله:فياًلترابيشربكيفادريولامتغاضياالصورةتكتملحتىهذااليهماسوكلبنقدهفوجئواالذين

يمضغفالتراب"رطوبةمنوهمفيهترابا،ملحا،ادمعائترينا)،مندائماهياليوالشتائمالانهاماتوهيالصورةمنجزءعن

الشر!ذ(قكلهانولمكئالعطنئط"منالثرى"الكربقكلكمايؤكلاوتلاعنها.نغاضيتوقد،بالنقدمطاعللاستاذيتصدىمننصيب

المستحيل.يشبهالواقععنبعدفيهغلوهاشمفمنمطاعالاستاذمنتكئلماذاالقادمالعددفيسنقراها

"مدينةوقصيدةالقصيدةبينالواضحالنشابهاطهرانالانوسأحاول-مطاعالاستاذويعرفهانعرفهااخرىواسماءالاصفرويوسف:الكاملي

فيواحدالموضع:الواضحةالنقاطبعضبسردمكتفيا"مطربلا-الجهيرالمعمالقةاكتافعلىالظهور-العداوة-الحقدالفاظتجيد

السيابقصيدةفيتموز،اللاجئونهمبابلمدينةاهل،القصيدتنىكثرةكلماتالمند...السلطاتعليكاستعرواوربما-الفهمعدم

قولهةثمهنا"الخصوبةاله"هو.مطاءالاستاذنقدعلىتجرأمنفدسابقةاعدادفيمثلهاقرأنا

الغيموذاًءسرناكمياربالناقدعنيدافعوااتهوجميعابهالذبمياتحداهمالوحيدالشيء

ماءابريق،فانيا!شيخ!ا،عمياءطفلةنحملبمراجعةوذلك،(نزرعهالنيالملح"قصةقراانهفيصفديمطاع

ماءبمونوالبماريومالفمن.قدمهاًلنبهيالتشويهاووالعرضالقصةبينبسيطة

ععبارسلاليحملنبابلقوولسالسماضعابر:هوالسمببدطلالقاهرة

لعشتارقرباناالفخارمنوفاكهةههههههـهه!لأ5ههه

قوله:فيوالعذارى!((جدب))قصيدةحول
..ناهداعروساعذارانامنلانتقينالا5

:السيابقولفيهي)السواحويحسعينخليلبقلم

مشتارحولذاهلاتحزانىتارانا!ه!5!ص!،!!!ه

01لا.وقولهالعددلقصائدنقدءفي(،مي!راورخان"الاستاديمرانانوقعاكنلم

صحاباعما!الودس!عاموبكل!انقدهفيوجمغفيبريحامراالمقصائدبعضعنالاداًبمنالسادس

:السياب!لهو!ب(*!ر"!ةفقدنعرضعندماوهوالمنتسرة،العابرةبالاشارة

حسبناهاماكثراالاعواممرتولكن!لةتشبهنفسية!حا!ةانعكاسانها":بقوكاكتفى.عرقوبابوحمن

.ونموتتحت!لنذبل0.0الى

التيالمتهـلفهلقصيمهاهاية4الىلانفدالمقارلةمناًلمقدربهداواكتفيمتاهاتفييصيعضياءهاولكنتضيءان.نحاولواحدةنجمةذاتقا.تمة

قصيدةخطىيتابعبهذاوهويشعراندوننفسهالشاعربهاينافض".القاسيةالعتمة

تلبيةلحن.*لههتعرضانفبعدقصيدتهنهايةالى-فطناندونالنسيابمايفهـمبنانرغموالمدحالاطرامنكثيراالقولهذافيانوارى

هذايلىركوهودحيهريحالىالمغضوبةالمعربدةالريحوتحويلالنداءالشالحالههياًلقاتمةالمنفسيةفالمحالة،والسخريةالتمكمهوجملته

القعيدةي!هيهذابعد..بةنداءمالبىالقتالصمتهفيوالهنا:يقولاذاضاءتالتيالقص!يدةهيالمواًحدةاًلنجمةانكما،ف!يهالننجربةأثرلا

........نظمهطريقللشاعر

الساعراضطرودد"بابالتالرحيهالريحعلىفتحنالحن":له
اً.........بة.بمويالا،نفسيةحالة.نصورالقصيسواناعتبارءفيالاطراءويتمثل

..لسيابفصيدءلهايهليعايراًضطراراالمهايههد.الى"

البعد)1(.كلالشاعرلفسىتصورانعنبعيد،ككلفالقصيذه،اخي

اًلسمواحريحسينخلبيل"لقسيصارتانبعدتمثلهااخرىقصيدةلافهـارالشاعرألبسها(زياءمعرفيانها

قصيدتهان،الانفعالشعلة.فيهاوانططت،مكررةممجوجةالافكادهنه

!؟ههههه55هه55!ههترسنتاًفئارحولفادغةقوقعةفيتدورالالفما!منركامسوىليست

!!..)!(إلامابمنااًلأضىا!عل!قرأث!دلشاعر"مطربلامدينة)بقصيدةواعياتأثراتاثرالذيلشاعرانص
!ه.شكلتتخذوانمانفس!يةحالهلاتصوراننفى،السيابشاكر.

عببننىم!مداحمديقلم"جبفيتجربةيمرابئالىبحامدهاادتمسروقةبافكارخارجبمانفعال
.!!!و/،5!!،الجزئيةالتجربةفيهاوانعممتالصادفىالانفعالفيهااًجدب،حقيقية

ءالادبيةالمجلاتطليعةفيوهيس"الآداب"مصةحقمنانللقصيدةالاوصالفنقطعةباقةاشياحاتكونانلانعموفالقصيدةلهذا

المثقفينمنممتازةصفوةوهمسقرائهاعلى-اًلعرليلالشرداًلكمرى0،،مطربلامدينة"الام

....اًلى"القصيدةاصداءانالىاشيراناودلاقصيدةاتعرضانوقبل

والعنيالادبيالنعد-مناحيهجميعفيالنقد-بالنقدتعنىا.ن-انلولا،ا!امفةالرمزيةمننوعالىالقصبإةيحوليكاد"اللاجئين

طجالالدرا!بماسةجميعفيبعةباس!دبحا!اغالالتيالممتأشيدلر3ضينةوئنمدليلبمالجبفيالشاعرلامعانوذلكشيءالىلالرمزحقيقتهافيالقصيمة

ا!ممفتو!اًلبل!تيتركبانوروتذر،الآرابلا-.بالصوداًمدتهاقيالسيابلقصيد!ةالفاضحالواضحوالرسموالتقليد

اه!دايليظيمانهـنمثرون!.المجلةمادةفىالمقرا،ل*ل!هدلوبلأ!ائهيمنقلااعينا،كلنقلهابلبهايعبثحتىاني!ننطعلمالتيوالالفاظوالمعاني

فسرايهميعالوااًنللقرأءتطدكين،الماضئالعلدمادةنقدفيالمق!.الرمزيةهذهمثلالىرسقدالشاعرجمونانباتانفيايخنفيهذا

!الآهـاب"لهـتبحونهك!تابنابم!فىينرالماالريالنقري"الاسلوبءهداوضحنااذااًلاالشا)عرنفسىتصورانالقصيدةهذهلمثللايمكنلا(

التىالقضيةازاًهعجهـتممهوذاتال!شاعرذاتبينالحهلوليهالاعهتبرفي

"...ظمأىدنفوسهملافليهالاصعمط!ياخطايكوناًنالا)2(..اخرىلقحسيدةنسخالقصيدةلان،طغهناينعدموهذا،يعالجهها
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ولنساشاركهاناستطعلمولكنيسمرةمناكر-مقالهقراتتقومالتيالقويمةالالسيمن-بعقسوتعتبرمناه!ااختلا!هلى

ذلك-وثاء..اطلاقاالمضسنعلىاقفلملأننىلاذلك-استطيع.الحديثالربي*قبنهضةعليها

بالقاركيءعابىءكيرالقضيةبزمامو!دههويمسكخىساللهسامحهالتيالععيبةالأنرمةهنهفينكودةما"حوجنحئ...اجل

شيئا.الامومنيلملاالني،المسكنباهـعةاقلاماًلىسبالناتالايامهذ.في-عندكاالالبيالنقدتجتاح

موجودفهو..النقداما..؟هيايئ..صاحبيياالدراسةالنتاجعنكلشفالخالصةوانزاعةال!مةالحيدةولمحمتهاسطما

الىوصلتالذيناولمئك*الصاطلاقااحدفيهيشاركألاولئ،اولصرينادبائناعنوتتح!ث،دزيفاصالةمنيحملبماالجديد،

0..همماوفليل..الروايةايديهمالتمجيسديستحقونالذيناوألافذاذالعباقرةاولئكمنهمسواء

سالطوال-النقديةوالدرأساتالفصولنكتبكئامامامث!رمنمن...لطواـنميت5واـشناءالطواغيتاووالتكريم

اللهرد-"الاسنوعيةوالسياسةبالمقتطف"الادباءكنارعنالنريهالقاضيبرسالهاسنهالحصيفالناقدرسالةلاىللك

ثم..اولاالمضمونبدراسة-نعنىماإولسنضوكنا-غربتهما...بواهسواء

مننحنكناام1..النقدتخلففهل.بالنقدنقغىذلدبعدالوعهاوما...لرسالةوانها..هذا!سيها...وربياي

؟..المتخلفينالثاقةالمهمةبهذهتضطلعانتستطيع".الآداب"انارىوانني

"...قب!افينؤارشعرفيلىأي".نيةوخلوعيامانةمنبهتتسموبماالاحراركنابهامعاونةبضعل

لا.!سالةمن

الاستاذلحصيف5الناقدالقاعاسجديدة-جريئةدرالم!ةهذه"....
العربيةالجمهوريةابناءمن-الجمدالنقادوجوهفي"الحاويايديا"..."لمسسعاره"لوصه

هؤلاءوجوهفيممويةصرخةبإلاحرىاو-لوفتهافج!ات-المتحدةبمامروقصر.علىوهو..مالقصيرالمقالهذاطالعنامااول

متشبثينخلابهن!بوراءالجريهمهمكلالذين،المتف!قهينالنقادمحلىيروجوبما...العروبةاعماءبمفىثماوكينريفعنيكشف

الجوهرمنوالجيداللنابقناسيناوعمدعنناسئالزاقفبالقشر...الحديثآولنوالقولباطلمناعداًئنااًلسنة

..اـلكنونتنفتدابتالأجورةالمجلاتمنوغرها"شعر،،مجلةان

وادباونانقادناحشمصمااللذينوالرمرالطبلوراءماذا...اجلانهازعمتماواذا.وفورءالقولزخرفمنتبطنهبماسمو!ا

نزار-لدواوين-استثناءبلاكلهاسوهحافلناوصحافتناونصر(تناسهلثوبفيالرخيصة-للشعوبيةتدعوهيفانما،ءلملعووبةتدلو

مياًلسالردلالفياًلمائعالمركبعنالمتخلفالشاعرذلك-قباني.وسؤدداقوةالاالناهضةالعروبةيزيدلامرنول

!والذالالتيهيخرمناليهتم!وبماسمودفيصاعمةالعروبةان...اجل

زمانه.في..؟ربيعهابيابنهوام؟عصره(،جواندون"!و.ضلاكفيالاعليهاالحافدين1دكلاءوما.وسلاموحق

الذيالعصرذلك-الحريمعصر..المعنودةالمراةعصراحياءايريدالعقائ!بهيحتمالواجبان"تقولدابا7جاءتمااذا...ولكن

اشبههومنالاحياءالنربشعراءبينوهل!..تماماوانقرفيولىالوطنيةالصحافةلشالىكصمتهاعنتهـخرجانالاضرةالاشهرفيعليها

الروماذميبنمنوافرابهماموسيهوالقريدبوديرماتانبمدقيانيبنزارالمزيفةالقيمعنالاقئعةتمزيقاستهمفتالتيحملتهالبنانفي

أ..الحالمنضعافمنلفهملف(!ومنشعر"جماعةدمغتاًلتياًلارتزافىوفلسفة

انت"السمرا،"نيقالت""نهدطفولة"دواوينهان..لااًظنوكان...فناخرة...فنأخرةجاءتانما"اًلعروبةالثياءالنفوس

السقيم،خيالهفيالتيالمرأة،المراةبعنادةصتنطقكلها...."ليالاشهاد!ؤوسعسمجلجلة-نهاراجهارا-تقولهاانبهااًلاجدر

..."لنيل5"اًو"بردى،،بناتمنبياننيالمراةوليست.يمنبنلذيالصبحويبين-الخفافيشوتختننالظلاملينفضح

عنوانتحتالحاويالاتاذالنافدقالهاالتيالضخمة1املمةواث...المفدىوالوطنوالعروبةاللهلوجهقممتهماوحسبها

التجرئيمواقعهمئثم!عرلعربيعنبهالسمالعلالقعناييئد-لتيالان!النج!الافىفي*للك...الراهبلهاني..."المؤومولا"

الواقعذلكعنمعبريناووالانسانالعصرواقعخلالمنعنهمعيرينانويؤسفني...الطوإلفالحاًلاديببقلم...ونقد!راسة

خيرهي"..بالكليةوتنتهيبالجزئيةتبدااننيتجربتناخلالمنوهلذانجبةالكتيفاـلضبابفيكارقة..متماسكةغرمهوشةتجيء

تلك..بنف!هااًلمفتونةالئرجسيةالشاعريةهذهفسادعلىمصداو..ةمنينبياناوهدىعلىتسشئدلااًلتيالمرفة

لناس1كلسالناسوكناستفيهنعيشالئيالمصرتجاهلتالتييس!حى-بعدالروايةهذهبقراءةاسعدرلم-انافنبيما

..تتغنىثم..تتغنىورادتظهرانيهبننعيشالذيوالمجتمعالرمزيةمنفيهامبهمةوعباراتملتويةخطوطالىالكاتببي

..جهيبضمررذاتلامراًةقاحلةصحراءفي...الكع!الشيءوالانهزاببةوالمثالية،والوجودية

أنفا-قلتكما-اوانهافيالمستفيضةالحرالةهذهجاسوقدعنوفالتالعامهلىامطالعفي،(+داب)اجازتهاروايةهذ.

فهواذ،نصابهافيالاموروتضع،الحديثةاًلثعريةالموازينتصححكياًلعربيالالبسماءفيب!3جديدةروائيةموهبة"انهصاحبه!

ا،ونزأرسعيدبيناولىمقابلة"عن-المناوينهنهتحت-تحمثاو،مثلاالاجازةتقريرتنشرانعليهالزاماثكانثمومن"الحديث

الدنيا""والذاتالقصصيواردوالتقرير"واًلقافيةالالتزام"و-والتنويه-لتعريفسمبالثرةصدورهاعقبمنها-كلنببلاقل

"واللىاتوالقصعرالتقرير"و"وطبيعتهالغلو"ويمرفناانبالكاتبالحقيتنكاناما..مذلكتضللموهي...ولكن

فيوالفكرةالصورة"و"والتعقيدوالغلو"و"وتقليدمحرار"ولشخوصهاوتحركاتتفاصيلهايقصذلكبعدثمالحكايةاصلاولا

انما..الخ.."لنكيوصلاحنزار"و"ونزارسعيد"و"الشعرالعدرفينفسلهأخفعلوكما،الدارسونيفعلكماحوادثهاوم!يات

المريغيالمحمومصاحبناخيالومن.0الشا!ريةمذهزيفعنكش!مضمونعلىالقارممهيقفخنى-الحكيملتوفيقالحائرالسطانعن

لهاحدلاالتيوالساويلعواويتهاًلعريضةالد!اياتمنبالركموالهشخوصهاويحللويتفلسفيعقبانذلكبعدوله...الرواية

صغيرشاعرهوانما-!ثر!ولاقيد.ثونسبعبقريتهتشيدوالتيالبعيدةالاغوارفيويبحثبجتورهايمسكاواعماقهافيويغوص

الجميل.ماضيهمنبالرغم..ذلكلهشاءماالصدورفيالتيالمفائنعنوينبس-القريبةاو-

مناصاببمامهنئاتممهنناالفحللناقداهذايميع!واشد...تثريباومطلوممالون،كله

حتى..المزيدثم-المزيدمنهواطلبهذهدراستهفيوتوفيقنجححننىاًليهجنبيساحراسلوب..الطويلاـسلوبانالحق
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.والحياةالنورائدبوانهذايرىانوقبلالجائزةاعلانقبلالمحتومنقداتهوافعيفالى..الطغاةالجبابرةعروشوتتهممالطواغيتتتحطم

الاستاذجاء.."الشعرعالمفيوحدءنسيجكان"محنهالادابوقالت..الاستيعابكليرستوعبهااًنوناقدمتالببكليجدرالتيالصائبة

منهكلاهرة"القلق"عنوتحد-اللهسامحهس"خضرمصطعى"وعلىالمائعةبقصائدءالمغنياتتتغنىانقبانينزارالشاعرحسب

"الاداب"أنكماشاملةدراسةيدرسهانيشاولم..فحس!والهـعالىالفارغونلهايطربالتيتلك"ايظن"الصغيرةقصيدتهراًسها

..م،الاشادةيمالتكومئحقهتوفهولمتجاهلتهإ!المسيئالمغرائزيالجمهودلهاويصغق

جانبعنالتحليليالبدثهدامنخضرالاستاذبهقاموماوأمجادءالعربياًلثرووالام..الععروروح..اًلكمة!ثرلىان

فير.اًلتوفيقحالفهمشكورجهدهوشا!رناديوانمن"القلق"زياف...صائغبيدلعبةليست-جمعاءالانسانيةوآمالبله-وآماله

ناونرجوالمسكينللديبراناهمالها-الادابوعلى-عليهنعتباننا..بعديولدلم..فحلعربيشاعرعنقفيامانةكلهاهيبل

بينومكائتهتتفقكليهمافىاواحدهمامنمستفيضةبمراسةيحظى..جأسفاهفوا

الحديث.العربيادبنا

ثقالحيمهشاعرنااللهورحم"...مببتافيزيقيئقدئحو"

لايامي"لاظلوسوتاًحلاميطويتصديقتيبعبارةاو،الجدكلجادالرصانةكلرصيناحرمبحثوهذاً

انغامي"فجربعدييشرق.فقدخلفيالاوت!ارله!"ان!كن!ؤهالىاي"ميتانجبزيقينقدالىجديدةدعوةهذء"اصح

د/صانهسيحظىوهل؟..أنغامهفجر-حقا-بعدهاشرلىهلا!اؤ!كاتبهيسميهكما"النشما؟لبمالنقد"اسملمحليهنطلق

ضئيلة..*دباءحظوظاًنها..يمدريمن.؟.كاملةشاملةبرراسات...

!5اضااالموتولعد..الحاةفي..الحاةفي..صبرلأبدعونهلر-صوهـحن."مجا!راكنعمعبدمجاهد)الاشناذالشاعر

........موالجهدالراًئعالاجتهادهلىامحلىسلفاونهنثهالجريثةالجديدة

"عيموتوفيق((الحملألرالسلطان"..المشكور

ءبراخرىناحيةالىانطلققدالفذالبحثهذااننرىاثنا*

فياكوبخبقكل"اًلشفقيعبداللهمحمد؟)الاشاذوققلغدإه،لفضلىعبرالتائهةريخ1الصومنكواحدة،هادفةاوموجهة

بهلاحظاتهادلىذاثبعدثماولااًلمصرج!لخصاذالالررفالبحثهذاءدبدملعبالىيدعوكناقداًنهنقولباللائمةعليهننحىانوقبل

..حصيفكناقدالنقدازمةءنتحرثاذوهوالاعجابكلالاعجابيستحقالنقدفي

ا!كأالمسرحيةالث!خصياتعئدقليلانقفانوئريد"-قولهابافياًلمحزاصابوكذلك،سليمومنطقبارعهاستاذيةفيتحمثانما

عنقيلبماالفورعلىتذكرناانها.الوردعلىالحكيمتوفيقيرسمها.-قوله

ءد.إهـفي،الرئيسيهالشخعهب8تو.(،ذهئيمسرح،،انهمنسخهالفيلىصوفبجهدبحلوليزودهلانهللاديبمهماالفيلسولىكانواذا

-ا+لجاههذافييتطرلىانهنحير.فكرةعنتعبر،سرحيلا"مناننجد،الأربيلافتاجه4يتفرالادإبيجعلحتىأليهاالوصولفي

تتمشىقكرةوانماودملحيممنمخلوقافيهلنالقرملاالذيالحدالىلانه،للابىلببالئسبةالاخرهومهمالجمالفبلسولىاوالجمالعالم

ناالىيخبلولهذا،الناسبينوتيرحذاءوترتديقدسينعلىهوبنفسه،ليبحثهاالوقتولاالمق!رةلديهليستجديدةبثقافةيزوده

رمزية،فل!فيهسخصياتانها،الكاملبالمعئىادميزليستشخصيالهانالانوعلينا..ائتاجهيعمقاوينتجميضروريةالثقافةوهذء

فرإسةسئظدفنىالى،ولكن..المسرحعلىمقنعةليستشخصياتالجما!عالمبينالحيةالعلاقةنعرلىلكيالجمالعلمحدودنتبين

ا(سرحيةبقراءةنكمفيانذلكمعنىهل؟"اللمنيالمسرح"عبارة..وا!ديب

بالمصباحدخانهايلتفشبجارةوئدخئ،وثبرمقعدعلىنطس،نحئالجمالبينالتزواجاوالترابطضرورةفيدايهعئدحقاوراقع

المسرحياتاًن؟المسرحياتكبلملاانتساكلونحن؟الكنابعلىالمنكفيءحيثوالتحليلوالعرضالتطبيقاجادانهكماالخلالىالادببموالعمل

اما.لوجودصاالوحيدالتبريرهوهذا،لتمثلكبانماللكلألبالروسيكارامازوهـ"الاخوة"لروايةاليتافيزإقيبالئقدتص!ى

خشبةعلىتفشلقدبانهاو*عترافذهنيةمسرحيةبكنابة*تفاء..العظيم

واثباتبتلويئهاوي!فيموسيقيةئوتهيؤلفبمنقأشبهالمسرحالجديدةالنقديةدعوتهفيسيسيرحداياًلى*ننتساملوئحن

..هوفهاالىالحاجةدونبراضه.؟".فيزيقي8المتالنقد"اواتماؤلي"النقد،إءليهابطلقالتيهذء

نحن...فيهاالتواءلامربحةهناوئقولها..الحققولفهوبنوعالروسي؟الغربيالادبحمودعئد-تطبيقاتهفيسيظلهل

الترلىهلا..اددبمعشاوالذصنيالمسرحهذاالىحاجةفيلسنا؟قريدماذاام.؟خاص

خشبتهالىيشدمسرحالىالحاجةاًشدفيئحنوانماالغرانقي..باديءيطبقهان-جديدنقديملمببصددوهوبهاًلاجدر

والجملا..والحقالخيرالىاًلتطلعةالصاعدةالجماهير..اًلجماهرلجدةويكونالفا"لهدةت"حتىالحد،ثالعرببمقصصناعلى-بدءذي

المقاييسوصححوا..عموا..علموا..اًلرامالنقادايهاوهو..الجديبالادبيالحقلفيننشدءالليالمرموقىارهدبحثه

..الاقلامهذهحطمواثمجحوز،مفيفانجحرواو*..وآلاحكامبعضفي"لتسا؟يةأ"اصحبعبارةاو"الميتافيزيقية"يعهملن

خببوروجبرانئعيمهوميخائيلالحبيملتوفيق؟لقصصية*عمال

أ!سمر"*ثبيالئمقدحول".محفوظونجيبتيمورومحمودحديدابووفريدجبران

،الدراسات.*دلمةالعميقةالنقديةقلالحاثحقايمتازالعددهدا،و*عجابالشكراتعباالشابلناقدنااقدم*نمنواني

عن.مذاحديثيمطلعفي؟لشيءببعضفسمتكدكنتاذاومعلرة
يفلفيبحييفريدبىلتيفارسلقيت*لمشاذنعقالعدبعلمبحثبقيةدابحدصى!هذناالنقداًلىيكونمااحوجالعديثاثبنالانذلك....الطرفيبحثه

فيالقولاحسنوقد..الثقافيةلجنتهامنبدمموةبالقاهرةالسودان.الجدإررالمشعلهذا!وءعلىالجريءالابتراع!

-.قولهفي.الفنيالمملكحديد.."ريفييةابببيك"ف!!قلاى

نشمنحن،مقفلةكمدلأئناماهنايكونانيجب؟لفئيفالعمل*

كشريطامامناتعبراتىالطيفيةاحوانمنواظرطا،عطورابعيدمنمطلعفي"الاداب"اجا،تهشعر"ديوان"عنالمبحثوهذا

النقدينثرطنانتيححتى،دببنةكنوزمحاببمءونلمح،جميلقزحيصاحبهبشاعريةواكيعادت-ونضرءعمرهافياللهمد-العامهلا

طولجى.درببروالر؟ى*حلاممنسيصيةرحلةالاجلوافاءاللي"الصوفيالباسطهبد"المرصم*دابكيد
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فيتتحردبهايرحسانساناوشاعر*،المقسىالقصيمةحرم".فشيئاشينامعالمهمعرفةفينبدأ

،(..الشاهربلرة"اعماقهالحد-ثللنقدابتداعيةاحهـم.منتناولهفيماالتوفبقحالفهوكللك

...المقالهذالصاحبتهنئتي0.الامثاللنايضربانفثهولكنه...

يوبيه"ركاررفي"الثانيالشخصقصيدةالىسالعابرة*شارةفهنه..اجل
..ديوان"بشريوسفلتيجانياًليقظةوقصيدة.0ا!ةلنازلر

محمدالاستاذكتبهوقد..الممدابحاثمن*خيرهوالبحثهذاللتطبيقاتانحفالهلهتشفعلامحافرتهبذيلالصقهاالتي-"اشرا!

التزمتحدبلغالفصحىعنبليغدقاعوهو...العميريولرفجمهورامامبزمانمحددةمحاكرةيلؤ"كانانه..وعلره..ا!ماقا

-يعنواانومنشئيناادبائناعلى.والواجب..تماماموضعهفيانهالا؟بحثالىمحاضرتهاحالوقدهلرءهاولكن...*دباءمن

ازلىاذواني.الزادكلالزادفهي..الفصحىباساببب-المئايةكليصححمميقنقديلئحثطببةنواةعونكادتالمحاضرةهذهان

والادابللفنون*علىالمجلسبانحفالالجمةتهنثتيالعربيالعالمالى!لاررمادمنبقىماويطفيء...بينناالفاشية*حكاممنحرا

وقعرالمسابقةمنوطرحهالعاميللقصصالاخيرة*يامهذءفياشبههي-العبقريةالقابالجماهيرعليهمخلعتلادباءسكصرة

الجاقزةعنالنظربفض-كطبالفصحىاً!موبالقصعىعلىالمباراة"ماءالظمأنيحسبهبالسراب

..الرفيعاًلادبوعشاقالعربيةادباءمنالغيرمشاعرعناعبرانما-سامحه..الحقيضثىولم...اًلناسخشيصاحبهاان*

بالمقليل-قصةفيسالحوادبعضتطعيممنمانعاارىلاالنيقير..الله

دلكوئقليقثإ.علىرقعيتهفيحرلناثرفيلحونخوحتىلعالاميهل!دمننلحألعامبةلى"والننلو!الئفيدبينال!شعر"

لاانناعندي)اً(والراي.اللطيفالراًئعقصص"حواًرفي-كراـهوقد،(يوسفعوادالئعمعبد"اًلاستاذكتبهلطيفبحث

..القليلالنادر(!بمالاالحوادفي"العامية"الىنلجالاتسم..ببنناالسائدةالنقديةالاتجاهاتدقيقايجازفياستعرض

يهدجماوالله..بينةعنهذىمنويهذي،بيئمةعنكبمنببكمبالعملكللىنقبلاولاثثونا".-الموهوبالناقدشفافيةكلقال

..السبيلسواءالىالاشكالمنلشكلتعصبكلوراءنالنترلر،متسامحهبروحالشعري

"...كقصلأر"مكتوبةانهالمجردالقصيدةهذءنرفضلن،التعبيرانماطمننمطاو

علىمكتوبةلانهانرفضهاقبالتالي،"الحرلشعر5"بطريقة

لدىانهغيرالعددهذالقصائدللتعرضيالكافيالوقتلدىليس"..لاامشعرهيهلا""التقليديالنمط"

نفسها."الاداب"الىاسوقهاصغيرةملاحظةوتلوقالشمرنقدهشكة!لىالضوءيلقيايجارءرفموالبحث

يحتلالجديدالشعرآن-*داباعدادجميعفي-دائمالاضتهذيآيامناحتىجفورهاا!ونقديمة.ادبيةمشكلةوهي.الشعر

منهيجدلاالشعرعموديلتزمالليالشعروان...منهمرموقامكانا..التفصيلمنبمثيءدراستهاتناولانهلوحبذاويا...

واميرالعروبةلشاعر.؟.ولمن..القليلالنادرفيالالندائهاستجابةلاجتياز،الشعرلنقديتقدم*":قولههوالبثهذاوخلاصة

اعداءعلىنعيباننا؟.السرهوفما.."الصغيرالاخطل"اًلشعراء

فنحنثمومن..اًياهوتجاهلهماًللطيفوجههفيتجهمهملجديد5الشعر30،،كي،،**كس*،كيكس*،كىكي*كي،-ككي

ابرنقوليسو..يرالملتزبمللنعسجلتقليدفيإوالث!معرفلهارتفببهـداموئفاموبملىمريربعمبوحرق!اس!أمعا!شحوإ

مليقالكل

"..البراعمجميعتتفتححتىالمواهب

"...!صص"وس!وإخوادبرواةس،سلة

وتنقصهام!زوزةكلها-السابقةو*عداد-العدرهذاقصص

ومي-للاداباولىلممواولى،الحانيةواللمحة...الواعيةاًلموهبةار-اجيى!لو،وابيلاراًيلوئيز

القصة،وقنبالقصةتعنىان-العربيالشردفيالادبيةاجملاتكبرىخورىلر!ف،النساءساحرباغا...

حتى-المبادياتبابمنولو-اًلعطاءلهموتجزل،القصةوكناب!ةابولالياس،ا!غرامبةحياتهبوللبربهى

قادب...حقهحقذيكلوتعطىحبمواهبهوتشيدهممهمتشحذا!اجودويى،الوثنية*ميرا!رةمي!سالين

..الايامهذءفيالعالماببين*ولىامانةيحتلالقصة،اد!اق!ا!ل،ال!سفببرهدلمنهقلي!لي4

"...اخبرةكلمة"خورىلرئيف،ابفننرسىالصالحنديك،

دقآفتلباسيل،ال!حباحضيانفيألروسمية!.هـهدن.

؟..الماضي0الشهرفيصصرالنيالجديدالادبيالتتاجايند!اق!ا!ل،اليولونجةوزوجتهنابوليون

؟..اًلمنصرماسثهرطوالشيمنهيعدرالمكرمغطاسلانطون،نقسهعالشقبيروناًللورد.

؟..الادابمناهتمام)ييستحقلامنهصصرالذمميانامد!اق!ا-ل،الجطحةالشصةبورغيزبولين7

*ولىا!اعداحتدتالتيالرصينةالبحوثكرةعوناناخثىسرارةاللطيفلعبد،بؤاللهحياةفياًلمرأة

م.النتاجبهذاانتنويهبينحالتقد"*داب"ساحةمنجرداقلجورج،وادلآففنر

فلتؤلعا،الادابعلىفريبةالحديثالعربيبادبنا*شادةانيون!وويىبومبلاور،دياًلمركيزة

..واللام..وايمانصبرفيد!اق!ا!ل)جزءاًن(،الثالثذبوليونمفماجعلأ

عببشمحمداحمدالقامرةبروت-الكشوفدار

!يرالدكتوره-عقخوا-كتبتهاالنقىألقصهرةالقصة1راجع-ا

8166-7-ايومفيالصلاراليوماخبدمئ.87بالعحراًلتلماري
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يى!عص1لعؤطرراء!ألمثاءفياللضا!ا

محاعلينظلواالثيوخاًلادباءانمنبالرفماًي،ذلككلمنبالرنحم

بالاوضاعأ*رتباظعدموهي،القديمةالنزعةعنومعبرين،فكريالسرو!اابزصد!ش(!رض!صش

ضمنهاومن،السابقةالادبيةالقيمكلواجترار،الاجتمافيوالمواقف7---

فكزية،بودجوازيةعنتعبيرءـوالذبماااًلصرهـ،الادبوثنابة،العزلةالجنوبىاًلاايم

صوتهم،مناعلىاًلشبوخصوتانالشبابلادباءوجد،ذلكمنبالرغم..والثوريه..المجمودبينالشب!*دباء

الثقافية،ولمالمؤسساتالنشردوراحترامالىوادغى،بقاءواضمنمحم!الدينمحيي"الاداب"لمراسل

صوتتكونانفيهاالمفروضا،هماصوأنهممن،والجرائد،والاذاعة

..والتطوروالتحولاًلثورة.عنهيعلناًخرو*ب،رسميادبا،جيلكلوفي،أمةكلفي

الادباءبتحولان،المغلوطالفهملهذابالنسبة،الانمايخشىواًشدلانه،والاخلاروالتقاليدالسلطةثقةيحوزانيستطعولم،الشباب

وان،غنهايعلنونالتيالثوديةبلفظواانالى،خطيراتحولاالشبابالجديدةبالقيمإهتمانقبل،والتحجرالثباتقيمبتهديمويهتم،نضاني

بالطبحذاـفىنجنبعوسولى،الشيوخالادباءمناخرى1نسخايصبحواالادببها.بناديالتيااًلثابتةالقيممعمتهادنغيرموقفهاناساسعلى

تحولهملانوذاك،واشكالهصورهباضعفرسمياادباادبهـميصبحان.الرسمي

بقدد،اذفكبرمنالنوعيةهذهالىانتمائهمبتاثيرأي،جذريايكونلنالادباءبهاعراتياالكهلةالتجاربخلاصةهوالرسميوالادب

اًلنشر،علىالقدرةمثلاًلهامةالمصالحبعضيستهد!شكليتحولماهومعمنفردصلحاًلىسنضالهمعنتخلواانبمد-و.انتهواالشيوخ

.والثراءالشهرةمثللتافهةواوالمجلاتالجرائ!دفيمايثرثرونقدر،شيثافيهلايناقشون،الاوضاع

،اًلانوالمطلوب،شديدبابجازالثبابالادباءامامالموقفهوهذاالى..اوروبافيوذكرياتهم،واحلامهم،القديمةغراميالهمبذكر

؟لنسهلأ،تماماا؟هرساوضوحوعدم،الشبابمعار!اللةفوءغلىاهـلمطةوبينمابينهميقربموقفالصلحهذاانافتراض1!لى..اخره

الثبابالادداءإ"نرمسباًنالمطلوب،يحياهـاالتياًلجديدةالظرو!لهذءوكافة،المؤتمراتاًلىوايفادعا،كتبهمبشراءرضاهاعنتعبرالتي

خلالمن،بهايحسونا!تيا؟قصيراعواملضوءعلى،السلطةثقة،حدبعمرءاقيازالذياالانسانترضىالتيالاخرىالصغيرةالنجاحات

الجد؟هـةالثوبىإ"رطنمنفعلاالمعبرينايكونواانالىبتطلعهممواجهتها.ويلارتخاءالصلابةبينالفاردععرفة

الى1دفعايدفعهمالذيالتقصيرهذاًيواجهواًاناولاعليهمانايوخاعة،للغايةواضحةالظاهرةهذءئجدامةكلمنجيلكلفي

الشيوخالادباءوجدلذياًالموقفوهو،المتطرلىاببمينناحيةالجنوحتستهدلى،سياسيةاوانجتماعيةبثوداتتقومالتياالمجتمعاتفي

عئه.معلنينانفسهم..بهاو*رتقاء*وضاعتغيير

الىفقطمردءيىس،الشباب*د.اءبهيحسالذيوالتقصيرصوتبخفتانالمظنونكان،والاجتماعيةالسياسية2ء91ثورةمنذ

تارهافيينزلقمتشابكةعئاصرالىبل،والفكزيالثقافيضعفهمعنهاعبرتقدللتغييرالمميقةالحاجةلان،ويموت،الرسميالادب

هوالعناصرهذهواول،الانزكوهذاعغبةركوايدانبدون،*دباءذلكوكان،الجمهوريةفيالشابةالطاقاتتعبراناقبل،السلطات

الىجهمانتلإصلانيريدونالشبابفالادباء.النشرالىالحاجةالتطورطاقاتعنالتعبيرالىائرسميون*دباءيتحولاناما:الىدافعا

عنهايعبرونالتيالحاجةانيجدونوهم،ممكنةطريقةبأيةالقراءعلىاو،اًلسابقلموقفهمبرفضهموذلك،التورة1عنهااعلنتالتي

صحيح.عئهاائيبسكنوايستحيل4جدرالى،قلوبه3فيوعميقة/اصيلةالشابةللطاقاتالتعرضعممطريقعن،الطاقاتهذهبمجارااالاقل

الىيعلنونلاذهم،الن!استوتردةئر/1بعنيقدعئهاتعبيرهمان..يتحولااًنوامابةالاوليةحاجلالهاعنللاعلانالوضعاضطرهاالتي

ولكنه،والاحياءطوربارتوالتزامهم،للتقليديةرفضهم،تقليديشعبيعنيلاوذلك،رسميينادباءالىالاولىللمسلمةئتيجةالشباب*دباء

..الاصيلالعقيقيوشرفهم،الوحيهـدةرسالتهمانهاايضاصحيحإمنيومن،الشيوخالادباءيلتزمهااتيالتقليديرلاالخطوظاالتزامهم

يجدون،للناسارائهبتوصيل4العسف1رغبتهمفي،فانهم،واذنذلكوعلى،ايهالدولةحاجة،بالذاتهبىللتغييرالمميقة"حاجتهان

وبعب!ارة.اًاتقليديئفسالىوسيلةيالتقلإاتخاذعبءلحليهمانفيللادباًلرسميالصوتهو-التغييرصوت-الصوتهذايصبح

لمان،لفكر،2اًالسو!الىانتاجهميوصلواانلهميمكنكيف..اخرى.ألجمهورية

الحسترةرماجهزةلها3وهي،والكنبوالاذاعةالصحفبطربقةيكن،السابقموقفهمعنالشيوخ*دباءيننحوللم،5291ثورةبعد

ارضلاله*علىوتمملارتقليدياساكنايحركوالمانهممع،رسمياالادبعنالمعبرين،ذلكبرغموظلوا

يبتاعالليالشعبيالوسط.بلائمافكرإمستوىتتطلبفالصحافةالصلةبميدأدباإيكتبونوظلوا.معهيعكلالفواانالوضعطالبهمعئدما

فيالمعروضهببنالرابطة،قيمانءليهيسهلبمبماالمجلةاوالجرلدةلآ*عتقاد!الحر"لاتوبينبيئهلارابطصرفاادبا.ا!تطردةبالطأقات

مثلكاتباانافنرضنااننالو.اي،اًلخاصةملامحهوبين،الجريم!.قديمامابساندهلمتجدكنلم:التيالشابهوالطموحات،الجديدة

ناعليناإضعبفلن،سيارةجوإرةلياسبوعيهرصةإقدم"كافكا"،السلطانرضىعلىيحصاواانالشباب*دباءيستطعلموكذلك

.الخصوصوجهعلىوالقراء،دالناس*رتباظفيالساحقفشلهنبررالتيالقيمبنفبسينادونائهماساسعلى،صوتهكلادواائهممنبالرفىم

لجربرلحه2اليهلنوجهاًنيتطلبالناسلعامةاًلن!نبىاًلمستوىلانوذلكفكرياموقفاهذاكانوقد،باستمرارعنهاوتعلن،الثورةبهاتناى

يتطودبالقاريءمنهجاتبطنالجريدةكانتاذاوحتى،فعنيتهيئاسببماالقديم!القيمعلىالثورةاتمرداهقباالتيام*كرطيلةاستمر،نحريبا

ذلثتفعلاذوهي..ماهروابجاز،شديدبحسعابذلكتفعلفانها.*مسادالىالشباب*رباءاضطرتالتي؟لسرإعةالكلولىكانتوقد

منا!رمعلوملالهاماعمقتاذاالقاريءفقدانمشكةعينهانصبتضعاظهاروالى،الشديدبهماضطرالإلىدافعا،لالشيوخمنابسادرةبزهم

..معينحدنفسهموبينبينهم-معبريناصبحوآلدالهماساسعلى،ض!عفمم

ثورقة،كصيعان-السلطةبسرع!-+سننطيعفالصحافة،اًئنومعلوم!يهموتعمق،صهمثصلبانأقبل،الثورةالىالحاجةعن-طثعا"

اخرىوبعبارة،الثوديةحدظلديهغتقلانكتابهاتطالبلذلكوهىقيمة،الثوخعنبديلينمدرينيصبحواانقبلأي..ومعارفهم

..اليميناقصىعنمعبرينالكتابويصبحالصحفتصبح..وئضجا.
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1!ررايىالؤطتفئا!ماصفىالمخ!ماط!

منيتحللواانالشبابالىوتطلب،مبرداتهاوتحلل،الحركةهذءجميعمن.بتطلمبالذيالثوريالموضعبيننربطانبحاليمكئو!

اًوضاعهامعتضإلحسوف،فاضنةفذةااًنهماساسعلى،بهاالارتباطالمىماءالاتفيالصحفرغبةوبين،والجمود،التقليدي"نبذ*جهزة

ءـ؟لاءاًهدافثعرفانعليهاانالشعبيةالسلطةووجدت..قريباالثوريةوبين،التقليديالقاريء،كسببينالتناقضاناذ.معينينقزاء

سرحياتهمومثلت،الغاضبينكتبصدرتوهكذا،عليهمالحكمقبلاو!المفكدإنضموهي،للغابةصفيرةوسيلةباتباعهنايقرب،المفترضة

اوسبورنكجونبعضهمواصبح،الناسالىوتعرفوادراساتهمونشرتاثناء،عميقةادبيةقيمةكتسابفيذلكقبلنجواوالذين،الشبان

..ئقافةوأعمقهم،تاثيرا.اوروباكتاباخطرمن،وكيرواكوويلسونالىهؤلاءضم،للكنبنشرهماو،*دبيةالمإتفيبالكتابةتمرسهم

اًلغربىاًلناشرانهو،وبسيطواضحلسببالتدشينهذاتملقدنحير،ضخمةفرإ"كفاءاتيضمونانهماءتبارعلى،ألبمائدصير

م!دىتوضح،المزيةإوهذ.،يديهبينالذيالكنابقيمةاولايعرف..افكارودونقيمبدونصحافيبنالىبالنتيجةيتحولونهؤلاءان

الىالوصولعلىقدرةمنوامريكااوروبافيالشابيباًسبهمايتمتعمستوى.الثانيالبرنامجوخاصة،*ذاعةالنوافذهذهوثاني

لاهواءاو،لحكوببةاللنزعةمعارضاكانم!ما،.فيهموالتاثيرالناسوذلك،اقوبمستوىمناًعطقااقلوإاسطحيكونانيجبالمسموع

..اًلنالينشرهالىالتانيالبرنامحيهدفالذيللادببالنسبةفنىصحيح

،الجمهودالىصوتهيبلغانلايستطيعالشابفالاديب،هنااما.ئطمهوكوسيع

وذلك،لحكومةافيالثوريةا!جهزةتعلنهبمماتمامايعهنانهمنبالرنحمينمستان،القاريء.إملكهاالتيالدقةبمثل!يستطيعمثلافالمستمع

ويلاتراله...الخديوعهدفيتعيشمازالت،وحع!االثقافيةالاجهزةلانامكانب4يملكء!اريلالهوذلك،كامواوسارترالبإعنمحاقرةالى

ضعففهو،فكليا،الشابالعربيا*دلبضعفالىبالنسبةاما،*مكانيةهذ.مثل.لملكفلاالمستمعاما،ومناقشتهارنصمراجعة

اقعىالىمرةيدقعهوالذي،يحيا.الذبىوالقلقالترددبهذاموقوتوافحايكونانلهوتريد،امتوبمستوىعلىتشردف!ذاعةذلكوعلى

اليس!ار،افصىالىاخرىامرةويد!ه،النشرمنيتمكنلكي،اليمين.الهضموسهل

بهمحتغظا،مايكتبهالثوديمعيئهمنيستمدانالىيحتاجحين،رسميمخططعلىتسيرانا!ا*ذاعة+لريداخرىئاحيةومن

..*دداجفيادراجهمعلىاصطلحناممنالوبيرةالاسماءعى*عتمادمعظميعتمد

المطلوبوالببف،يها-لعميقالكيفبينالتئاقضهذاانواحسبالتيالنقد/*و!الفنيةالاعماللانحترموهي،الشيوخالا!باءضمن

..وعذالهوثشا؟مهتمرمهالاسهو،منهوما!هماروطئهمفمانةيملكونا!ل!اناساسعلى،الشبابيكنبها

.وتررار،الاحكامرممراالمستمعونيلاحظ،لذلكوكبعا،الفكربمأ

محمدالدينمحييارثاهر؟ساو،ف،ومنلسسقكبارنقادبهايسصننشهدالتيوالعباراتالجمل

اهفلةالعباراتهذهبعضصارتانحدالى،متمددةادبيةاعمال

001والش!وللتفكه

الشمثي*!متعلمناانماسبقعلىوقياسا.الكنباشواهـذهذ.وبالث

،....االشيوغبالكمابالنمالرون1يتمسك،الثليوالبرنامجللصحافةبثنسبة
عاببيمبينعصريمةاسا!طعلىوليس،وشوتهملاسمائهمالقارجملااحتراماًساس!لى

صبحيالدينمحيي"*داب"لمراسلىاًلضجة)بروابة"فولكئروليم"ثققملو،ويقينا.بهيتقدمونما

لرفضوه،ئاشريناالى،مثلا"عيثمانالشهيدعبد"بالسم(والغضب

:فئةفئتينيميزانيسننطيع-،الادليالحوفينظرءالمرءو!رانمنذومن،فيهبماالممللايقمونلائهموذلك..الثخاعإحتىو!هبن

......بة.ذيراو*سملهذالقاربماءابمصفة

ا!م!تنبطها،ووفثةيمعيىسطرجم!تةلىعلىش!نتهمالههلسرصنعةبمنكتعلمه،هلىهمتذت!تعلمكغييراو،ثورةهناكمن)مكانتممليلانحتىالتماز*جهزةهذ.

...لمالقريمةالبورجوازإ"لرمنيةلتطوراًحدودابعدالىظويراو،لكري

تفئىلذلك،*جسادوعضويةالحياةمرونة-فيهادإخامكببةص!اًنهفيعنهاوولنونزالواوما،امابمنالشيوغبعفىعنها؟علنالتي

القديممحلالطريفالحدإثويحلجديدةنواميسوتتولدالقيمبعض..بهيمرونومامايكمبولهكل

التوكرةوشدةالتطورشد-بحسبحنببخم!جنمانعاصسلىألتينيتملعهاهـنموقفهبالضبطهو،*جهزةهذهمناًلنضالي*ديبوموقف

..معلى،واضاءكهابتجديدمايطالبوالتيعليهايثورانيالمجتمعيةاألاوبان

التبمالمحافظةلفئةاهم*ولىالغثةائصاريكونانالمألولىومنكطلماته،تنالسبو!،إجياهاالتىالجديدةالحياةتناسبلاانهااساس

ابحالهاعصارةوتقدم،ومئاهجهمعالمهوكستئتجالقديمالتراثتدرس.باسمهاهوينحىالتيالثورةكطلعاتولا

عدتحافظومي،والتطويرالتعبيرعلىلتساعدماالطالعةالاجيالالىوعلى،والمتمردينالغاضبينحركتاوامريكاانكلترافيقامتعئمما

موحتروحللالبفتظلبهيربطهأوالماضيالىالحافريشدخيط.ور.لىبروياددو+لعوللىووببامكيرويكوجاكاولبمبودنجونداسهم

والتعبير.التفكيرفيوخص!صها*مةشخصيةيبرزواحدوطابعاًلسلطةوهماالبلدينفيالشرعيتينللسلطتينمناوئتينكانتا،كاسيل

اشخاصاالثانيةالفثةائصاريكونانايغماالمألولىمنانكماالحركتين،إشئدجدارهناكيكنئماي.الشعبيةوالسلطةالحكومية

باحمبيلتصقونمماح!رالمنيفوايقاعهاالحياةبواقعيرتبطونمتمردينكضعان+س!تطيع،فوضويةجريةالىدعوةباعتبارهما،ظهرهماويقوي

عنغنداليوميةلحياأافيويرون،*بيضاو*صفروالورقالمتوارثة،.وبصينالتقليدياكلاحفيالرفبةمجرد،لرفبةابينسلوكيافارقا

لحاجوا3العمقمنالواقعمتئاقضاتفيوإجدون،الماضيافداًت..*خ!اكلاع

لصنيف.فييئ!راوتبويبفييدخلو!لعاعدةيخضعما!و.*يحاءاسمت"الذيالتيارهذاتقاومانءليهاانالحكوميةالسلطةووجدت

التراثبينالصلةانقطعتكلمايشتدالخلافانفيريبولاجاممتيفيوالمفكرينالمهرسينكباربعضفانسكتبت،ومخرباعبثيا

..وجموحهالجديدطموحزاداوالقديمشرايينتصلبتوكلماو*بتكار،ئشوءاسبابتفسر،متعددةودراساتمقات،وكيمبردجاوكسفورد
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1!ضبياورتفى،فى-افمقماعل!ا.--4-

.أصحابها،اعرهـاكر!فريبةاصواظالىويصل،انقطاعدونيريدالتيللمياديناشملمخططاالطرفينمنكليحملحينوإيضا

الي:كنقلهممانماذجوهذهمناقشةالىاحياناالمضمونمناقشةمننضجوبللك،يفتتحهاان

اليروكية؟*دابمجلةفيفثنمنككنبهماقرأ!ملساخر..طر!وينرهاكللىبهايبشروجوههابكاملضارةمشروع

.!-باللقبمنهماكلوتقنعالفئتانتتواكلحينينم!دمالف!فانريبو!

مييجردلهوكاكبها،كنبكبعصملىمحمومةحملةفيهاانسوهذاشاباديبهذا:المجتمعإاًياهيهبهاالليوالتحديدوالمركر

..منكويسنر،امكان!تككل.محافداديب

من؟صومنس.الابداعطفرة-السابقةالرسائلفياستعرضناانبمد-ونحن

ويئقد،،الصحففييكتب،رمشقفيالمجلةكلكمرإسل-المفهوماتلتصممعفيالتي2*عالةبخبهانجدلم،الشبان*رباءلدى

..كذاالجامعةمنيخرجانقبلواسمه،طويللسانوله.قرناعشرخمسةضمائرنايرمقظلالجمودمنعالماوثقلبالقائمة

عرراذكراذالمااني..المواهبلهظيا!!ناسمه-فيطرقهمويخنلمسونالتكنيديتحسسونزاكاماادباضاانذلك

اماهي،،امتحاناتهبعضيؤد!ممانعئممامنهبتصببوهوالخجل!كادوااوالمضموناهملواوبذلك،للتعبرجديمةاساليبابتكاد

لساته4ملىالعربيةالجملةتستقيمفلامستوىيهبطثوريةافكارعنيعيرانشاباديبيحاولمر،كلوفي

استاله؟النكنت-..خطربنيسواالثبابان!وان!ابةالتقريرحدالىالفني*داء

الافنحان،فيالجامعةاساتلةمناثنينلانيكنتولكى.!-السا*صأمطالرجمية:اثكالهاجميعفيالرجعيةيطمذنماهذا

قلبهيردمناللجنةفييجدولم،واستبصبكىبرسوبهحكمنافلمااياههيةمنيالي!تصاديةو"لرجعية،فردجم!تحراًيتعارض

واهفاقه!وفرور.عقدءيموفونط!بم،دتحيلهودونالمواطندونلحولالتيالسياسيةوالرجعية،تضيط

الضرثب..اجلهمنيعدءالذليالوطنببناءفيهايشارررمسؤوليةأية

،(!"انتقهه"سرائنلدا-لونالناسملىالحرالتفكر!لحرمالتيالفكريةوالرجعية

واجامعةاستاذكانسواءكحبهاكشرلىلاالسطورتلكاناظنهضارةوبينبينهمليسانحبياءقررمامتوارلةلمسلماتالخضوء

قدمنا.برهاناتدحضولانقدهلىالحجةلهتفم!لانها،ذلكفيرالتيالمحافظةالغثةفانذلكومع0نسباوصلةالحديثالصر

يعفثمخصيةاحوالافذكركنابهنقمفالقد.ابرمناهحكماكئقضولايخرجانللناشيءيجوزلاومقاييساصولذاتصئعةاًلالبانتمص

الدكنووحاوللقد.وذودثربيةمنحظاالناسأقلسرلهماعنكولدانولاتجبمالطرحانابدالستطعرمالفئةهله..هببها

قصائدجمعبأنفاثيشالعنكبةشعرعنكنابايؤلف.اًناهلا.المذكورالقديم*دبعنوافبةدراسةو!شرحاياقرألمانني.مقاييس

فلما...تحيلولانقدولا!رديبولاتعنيفسنوهنالرهنامنالتيالرصينةالدداسةلحداما،السوري*قليمفيبالقديمللمنادين

يد!وقاموانهارومادهاجالفافحالتقعيرهذاالىنظرهلقئاوصصرالجاهليالمصرينفيالغزلمنفيصلشكليالدكتورالدمها

..بالسب!التهمة*دب"دممالرة"...الدمم!لر؟طبقةهيالمحابينطبقةان.*سلام

انبهميناطمنهديةوهذءالدكحرةبعضمستوىهوهذايسندالل!والمنصباللقبمن*هـبيوجولطلستمدفئةوحرهم

!"شانوالممق.منبشعبالماضيالحافرويربطواتراثاهلىيحافظوا-*دبيةاد!د:لعلحبهاكمنحالتيوا!عتيازا!الشه!6هلهكى

الشبابجيلبينالمقارنةانواظن...نصمدوسولىمبتلونانئاوهلم...المحليةوالبمكد.طحكلميةالمجلاىوصموروالبعثاى

واقوممنطقا،سبيلااصمقالفريقيناياوضعتالدكثرةبعضوأبالئاسان..الجمهورعلىلتفرفمهممنلمجميعهاالتسهي!ت

ومواقفهم.الناسبعضالكاروصلتالننيمنلرجةجمبموالىوواقعهمحيد"ممنيحدثونهماناسوالىمقي!ةالىيحتاجون

صحيح!هانيهموبلورةلمستقبلهمش!ليمةدريةموينعلىويساعدوئهم

صبحيالدينمحييسلغشقهدامثلالىيحتاجونانهم...اجدهامنيعيشونالتيود!مال
الثقافةتعقيداتعنبعيدةعمليةولغةمتواضعةح!ليةبلهجةالحديث

!سيىحعه-س!ى!ىيكبونهماانيصفون-سييكل-الدمم!لرةمن،اثقفينوالن!

معزولبعيداو،صيرابولى4فار:حدشيئبناهو-كبوااذا-

حديثا:صلويرعرفونوهم،شهرةو!قراميكسمبون!الحالتينوهمفي.مهزول

يمرفونلاكراهمباللاتالسببولهدا،ذلكانغسهموبينبينهمفيما

ديوانمنالثانيةالطبعةوضحاتهمسوماسوسميريدماوهذا،يرمبونانهم"يكمبونكيف

،نها؟*لبحولكدروكعابحهمموضوم!يبمماوهذا،تعقيدا

!!في؟حعالةق!وللرهان!للك!كسليستانتاكفالتسفية
ولاا!قيةو!اجمادةموضوهاءوليسصوهـتااسالس!

*دابمنالماقية!رسالةفيب!لنايصاءنذكر"ا!موضوء"

.ر-.صألدكوركعابانوللنا،؟لشميهيصيمفي*قباءنتجهنصشنا

عميقبعراوكحليلاونقديبميصجميلاال!كبةشعرهن*تترءعالح

العيسىسليمانللشاع!لمالعلميكنقدأنويبدو.اسبابهعناحسففيو!الشعرفي

نجتزيءالوحدةجريدةفيطولةمقالةفكبالد3مورنظرفيبرلى

بيروت-الادابدار:بمدعهامنها

؟حمم!ع!هه**ء***بر*8"**ممء**،!عس!***!عم**يرن،ووقار.صتهمنشصمنذعلبيتىفيا!حفجهو"
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يكوينيوالشود،لمنتظراني.واحدةوالنفس!حفرةتضمنا

مموينيقبدمنوكفى،المنىاننظامدييادقيارفيالسمعادةان.عة-.البريلا!ئدون

،

وتبكينيتبكيهالعربببلبلرزئتبم!ماث!لىال!وححمائمالصوفيدكرىفي

والصينوالهند،افريقياارجاءاضطربتالباسطالكونعبدالىتنعىم!

*فانينشتىشدوءفيواتئبايكتناغئىمرةكم،للهباإ-!انيالقصيدةهذهالصوفياسماعيلالشيدمنتلقينا

احبنالرضوء،ارجمنيضوءنغمفيينساب،لنالىيسعىسنةلثلىمروربرمناسبةالصوفيالباسطعبدالمرحومالمثعرلقيداخاء

للتربوالطينفهوىوراحهاقاطبةالعربلشياروحاوكان:وفاته

دامنعر!فيالخلددهةمنطوالعهامازالتشمسك.
.......لكيوتعإهينيتصلىالحشافيوحرقتيتشجينيوالواءخيعليكواها

وتبربنيتفرينيتسابقمدىبهاكأنحوليمنتقطعنفسي

مدفوناثوابفيالاحبةبينامننزجتالباسطعبدروحكانواراًلبراكينانفجاراتالضلوعبينانفجرتحرهامن،اخيياوبهجتي

الملايرينانفاسالدرقلائدمانظمتاللهسلاممناعليكتشويني!تنفكنعيكانباءقدتركتالقلبفيلوعةوكم،أخي

والحينالحينبينتقاسبيهوماكبديالجوىحرمنتلمسته!.

الصوفيالممماعيلشراخ!تفليهولهامنتكادمراجلهتفليدميالحميملخلي

ويدمفييدميهاالعينإقرجمنهمرارضهلمقلتيمنوالدمع

الشعر!وفيالموقففيتغييرص!ينيياانسا!فهل،جامادمتكربتهفوددمعيلاسكباني

والد)-دنيبيرفي،الاحبةاغلىحفرتضمقبرايقبلدمعي

كشفتفقد6191تموزعدد-الغراءالاداباًتاحيةمدربمااثلجتالمحبينبثلوعتيإبثهاونةكلفييعانقهدمعي

هـدالىنحزمهاكناالتيالوجوهبعضعنمشهودةبصراحةالقناعدونيمنوالفولاذاًلصلبصفائحوفعواوانمنييحدلهرمعي

ذاته.الوقتفيأهاونرثيالنون!وكانقدكمافيهفكنتأسفيواالصلبظلام4اولهموقد

وفكرإاسياسياالرجلتقلبفقد،السيابعنهناالقصير.وحديثيحينيفيمالاتجبتالافيحشابداساكنبروحيانتفانت

إلمعروفةشعرمجلةبؤرةالىاخيراانزلقثمرتجباوحسيبدونوتطوينياطويهاالسوراًياميانعرمتمابعدمنئلتقيوعئمما

مضى.عامفيبطيارةفازلهاانبعد"الامدادات"و*تجاهات

مستوىالىكالسيابكبيرشاعرلانحدارثأسفاننايعلموالله

الذيولكنونبيلوخيرعربيماهوكلعلى-هوشاءان-تامري

تميبرذجا!ث!عرعلىذلقبعذهلىن"قممق!لهالبععيالجدمرمانايقوصالود"ايرقعماصصرفيل!فسسسلاأدراأدراأ5!رمعستسماا

وجطء4ء91عامبغدادفيمطبوعة"العمياءالمومسى"..

:""2عي"في

المذالالثمبههوفيجس!كبمنالارجالنسضعفيدولوبيهروبيربقلم
سأرجالفلوثوهاالفاتحيندماءتجري

الجنودبهاعادتقامس..للرجالجنسكلمن

الهنودصعاليكالى*نكليزادعياءمنتنطق!والمردالعبثفلسفةعنوافيةدراسة

المطر"انشودة"ديوانفيقصائدءكلطبعالسياباعادوعئ!عاا!زيىأموالنيرألفرزسيوالاديبالمفكرآثلربها

كا+قيالسابقة*بياتاصبحت.691عامشعرمجلةمنبمساعدة

المطر"انشورةمن222صفيوردكما".الماضىالعامفىاختفى

ر!اليافلوثوهاالفامحندعاءتجرياادريسسهلالدكتورترجمة

المالالديوفيجسديمن*رجاسموضعفي

الجنودبهاعادتفامسى..للرجازجنسكلمن

دودقطيعيفوركماالبحارمنالزاحفون

اخوا،("ووالحاجللخالمساومةبعضاليست؟.هذايمنيفماذا

صيغتهفياشسلكان*نجيرالبيتانالبعضيقولقد؟والحابمالخالالآدابدارمنيطلب

عناختلفقد95و،5سيل!انحالايةعلىوالبماب،الجديرة

.61و.6سي!

مجدةفي5691عامنثبرتالتيسعيدبورقصيد"مسأدةوخلواالبنانياقرشا.15اًلثض

تغييرالىواصحابهصاحبهابفضلخضعتقدانها..العراقيةالفنونا

:ة.5اـ-7.ر-.ع..زولمحمحى-سححى-حمى---محى----------
وهوالمطرالسيفيالجدررلهعوعلىسربيح!مافيهابرافح
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.،"4**ءة*،*،*،***"*،،،"،،،،ت،،،ت،،"القدر"الدولة-ببف"ان!.لياسيدمهامنالافمارتصنعامةيا

يءالمهترالجديدوالسيابشعرمجلةدولةسيفان..بةيعلموالكل

!؟.والخولىاًلتميعهداًكلفلم..سعيدبوردولةسيفسابقايكنلم
يفهمونولالايراقبون-تمابهالاسا!دابقراءانالسيابحسبمل

ءلم!اً*حىشاقةامانةوطننافيالثقافةفامانةاخطاقدانه؟يستنتجونولا

..*السيابعلىمقسوحقدبصمت-عوهابدأواالذينالمبتدثينعلى

تحياتي.وللادابالختامفيمؤدبااكوناناريد...منواحزابه

4الصباغلبيببفاد

11

أ1،س!1!4+"ا؟للكاتبارف-،ءتثرهم،1اناحسنااقهاليتانوالقحيدةالرسالةجاعتنا وقصد"..رساله
رغشه!عندنزولا،اءلقر3لرأىرانتظلوا..

(انعسى"الحرلحةالرلطة"قصيدةمحرداًالكاًرسلانيسرني

وسد،عريبةلحية

..السابقاتا"ضواتهاكمصيرالاهمالمصيرهالايكونوان..لكتروفى

؟..المطالحمنالصالحتميزالتيالمئصفالعادلالنقدبعيناليهاتنظروان

التراًثعلىالحفاظالىتهدفوانما..والتوصياتبالوساطاتتاثرلا

العرب!4الشعرعلىالابقاءوالى..الايديفيهتعبثانمنالعزبي

عند؟للتجد./ب..معئىاييحملوليس..بالتجإيديسمىممامعافىصحيحا

الراتجبة4الادابمجلةيقرأالليان..العربيالشعريللكيانالهدمبل

4الا!رادمنواخرالحديثةاعدادهامنعددبينويقارن..اليوم

من،!دابمااصابعلىوا!لسفالتالرمننفسمهلايملك..القد.بمة

أ*هرزفىووأذسح"ووضامأو!..ا!د!لدلكملهيقاسالذىالعماسيعرلىانلاسشطيع*نسان

؟"الصففيالمعلمقصدلا."الادلةمنويكفيد.بة.الصميمفبمجراح ولكنوالتحد،هـ....الشعرمعنىالىاساءتااللتان"الممثل"و

الياسمينازهارالادابتحويكيفو*.؟...*دبتقومونكيفيدري ضرعا*اننرجواننا.."الرومياًبنقازكما)ءالملونالعوسججانباًلى

هم؟..القراءالىتذشرونومامانكنبتحيلوااو..الادبتقويمفيتنصفوا

؟اليومياتيانوفي..فيكمامللنامايزال..الفاصعلةالكمةليقولوا

في؟الادبسيكونوعندئذ..العادلالصحيحالنقدفيهيظهرالذي

؟والاحتراًم.الشكرخالصمع،!منياتواطبالتحيةولكمهعميمخير

الجريحةالربطة

أ*الىأوحىكللمهوسىمالسا:دهافقدتونأثرتالوانهاقخحلمنيوتتداخد

حمراءلعودبياضهابعدبهافاذاوكلويهادهي.لسظفهادبطهاحذمه

*رقالىليلياسلمتيافادةالعئقربطةتبلىلعينيكفدى

كالشفقحمراءبر!انتضبي!زينتهاالكيازاران،تغضبيلا

محترقفلبمنحمنوتحدثتكمذفياهيةالوجهمثلبيضاءاتتك

والقلقالحبلهيبمنعواطفابهاابنتمنلعاتصبغيهالم

بالانقالكونزهوالثوبلهايزهوضثنهازادتعطرتوربطني

العبقخالدبعطرعليهاكسخوكبارمماكوابيكلكشتاقها

اخرىةروعلهليسى-العرلمان!دعحر!منالصببقلبعماكبوحلهالائظيرحبرسالةهئبم
ش!فيالعلريللهوىقلاتمقدسةعن!ياصبحتربطةيا

الغرقحسنكلنعمىوشكرا،منهاانشقسهللطيبمدلهتيشكرا

العنقربطةوليشه،الفداءسبيلهاسررتالي،فادكيكغضبيلا

****م!.******ممءمع!******سسمي،**مب،مم!اشكري
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إ
6191"التاسعةالسسنة"كسطس(اًبساًلعدداًلثمن31

الغربفيالث!قافيالنشه!حدادمالك......)شعر(الجزاةولمجدافنياتا

العيسىسليمان......)شعر(الثورةلارضصلاة،

هم!غواياًرنست0000ه00000.0..المتحمهالولايات.6زايدمحمودالدممتور........بة...العر.بيالمفكرازمة6

.محاويخليلالدكور........)قعيدة(السودالجروع9
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الحديثةالقصةالىنظرة...بةبة...............ايطاليا62ر001م....."الفوميالادب"إفتعر

!ه!لادابمنالماضيالمعدرقرلت
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اليكصمفي.."العريبةركابفي"مقالصل65عواديوسفتونجبق............ء.ء.....القصص13

السيدجلال.النشر.ولحوم.0لحومهمالآكلون65سمدعليالدكتور........بةم..ء.......القصائد14

ال!واحريحسينخليل........"جدب"قصيدةحول67عزامسمرة.:...م..كأ()قهوالانسانالسأعة15

صفدكيمطاع...ء.مستقبق4ا)ماما)قومهماالفكر17

عيشمعمداحمد..*داب""منالمافياورفىأت67الخوريرنجبق.بة..........)ةصيدة(اًلاختافى23

حيدرإجدرفياًءرانرايان2ع
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(................النقدحدود
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الدينناصرالنديم.بة.ه.00.الوليدالفضلىابوالشيخ5(

مبعيالديخامحيي............هقليتينبينصراع؟7بمبسىهلي...........)قصة(العطشصضرة7(

البريدصنموق"!جديداًلنتاج

الصوفياسماعيلم....5...00.الهموفيذكرىفي،7،الخالديابراهيممحمد....ء..ءبةء.."مصريسندباد"94

حيالطرشسهمى....بة..."السجين"اًمه

الصباعليبب....الشعروفيالموقففيتعرو،7تيببزء.بقام
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آ!!!ر!*"-فآقرثحؤ!-3ت+ثكةش!فنهاك!تمؤ3ا!+ك!كق!كئك!ثخذ،تبم،نم!ئمكقذ.

ي!سئم

----متقا!الط!صدداًر

دضا!دلىرء-ء

...--بم،+؟03ح!.:ول!!3.!+..،..

55!ولصأو.033!!م؟.!--ة.،-----،-.-!-اهـ

م!.!..!؟-أ،---:ةص!--

رشايةمنالثازكبادءبررءث،ورو.؟3.م.أ!ء--

....!!،،لمىس!-----------

المجو"-و..،أ.".:.+..بز.!بك!3..!،/.!حي؟أ!ى7.!ء.3-

-ا"برلنىهـ!ص!01:....،!--،-.ةء6

!!بم..-

9؟ص.ث!329

01!.ي!.ثه؟----2

لميالعلصودياواورءر1،5جم!!00.001!+؟!؟خ--

له!عارئربر!لى،!اق.../في؟!.أ!!...-6حما

لمص!صص!هئصي.:+!:""+-.-7!!-ء4

س+؟.،.،!لم!،؟+؟..،83

!ابريقاكشصب!يدإ.نمول.".!.ة،بر؟!ا؟-".+.8--!؟--كا-

اعشجردخاص،ئيماواراتكتجلأا!ور!لولبم-عا1،نثارداثازورزرمشورأ"لى،،وأرأعتبهارديملأنالذيالجزء!دافي

الكات-جايرعالجاد((اؤت"إوا))لىقةطرءاىموورث.و؟!ثر،تواالر4كتاليألىاوبدىأجدريى!تر-االنقاد

ءهنعاماقطاعاللقارىءذ-فدم.ص!ت.اف،ءزوألي،،شص-نهـ.!،واحدوقتفيابطالهضشمائرفيهـوضوعه

.الفشىليهـةشدمختاغةع:رؤت--جاترت-في!أ-بالزص?جفيهـذاالغشتنشاصا"صورةرلمجريمابالهيمتمارالحياة

وهـ-مألثازىالحزء!زراؤاثا(ارلتر-دا---ن))ولأحزءأئخاارطمالحمصعليعود،حددالطالحاتحا1ا ..............لىو

الرربهـشوالذيإلاسبوعت-رذءي،!291أ:--اوتذ-بالاز-!از-ط6.ناريخهـنع!جبةفرةيوأجهون

هـذاانقيللقدحتى،إ---ا!يةوالمةاغ!رأوامحفىفىأوراأإ-،ف-هـلم---قىا6ءومالهـناطارفىالشإنجةالعالمشه

البشريةيةالنفيرتحموفيو.رجف"!للأ-جتار!نلىفنب.الرائعالروأأزيال-هـدا)ىبالاكمافة،أ!زءا

أ-ور.الإزهـحا.نار!مىنل!اسمةأالاحماتقالمثيف"3العا

ا-

ا

الاداتدارمشتموراتلبنانيالمحرشا065اللهن

-3!هـ؟-رزلآ!!،!3/--!ىااي!نكحمحمكحد!!-!ض!ثبم!ل!!



"*لمحعش!ن!م!غ!ث!خ!صمثع!ث!كندلمحمة،ما،.ر!عماط/.حمعتى!!هـ؟.007ع"7-اء!ز!رهـ-لرو3هـءز!رهخ!ح!.غوإىحزنيس-ين!س.زرتممة

لأ------

!بفور*

-!.إع

.صبهر!ص-إعإتصإع.

ا!"لتر!
ا.!?.ير

وظتمتهيم*
-----!**!صكا*---!*!لا---ص

لم!ساعمممترروص!ظ!!.ت

ساعي2الم5تجي!

ساعي.2لما5-مريه!وت--

--.---ديم-----ص!ل! عرحاا،،م8سطفسولى-/5/!-:--

دى!م55هترالمها"عكل

درآساعر-هـلالم!حرييهق----ص--لو؟--

لمآصاعم55ال!إق

سباحمهودرجمسوليادؤنصيفابر3عأهـهـ!

/صىإخ

-.1.-1!ا،ص-.7ا)احتني.-لمخمجا!ى!،صخجاح!--ا2

طلا!طجصات"!ص!ط

11انخطوطلحيمالبضا2مت!حنيمكن-133آ،1"نلفولثسوفهاكأايخلاتجبز!هـلحف

هإع؟ف

219222تلفون-والنشراعةللإالغددارسورياقرشا12ماولينلا!ةليرةكثمن

فرنك.2.:الشماليةافريقعا!ى
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